ATA DA 67ª REUNIÃO DA COMISSÃO EXECUTIVA DA ASSEMBLEIA GERAL DA IPI
DO BRASIL – EXERCÍCIO 2015 – 2019
DATA, HORA E LOCAL: 26 de abril de 2019, com início às 9h, na sede da Igreja
Presbiteriana Independente do Brasil, à Rua da Consolação, 2.121, São Paulo, SP.
PRESIDENTE: Rev. Áureo Rodrigues de Oliveira. SECRETÁRIO: Rev. Marcos Nunes da
Silva. VERIFICAÇÃO DE PRESENÇA: DIRETORIA: Rev. Áureo Rodrigues de Oliveira,
presidente; Rev. Agnaldo Pereira Gomes, 1º vice-presidente; Presb. Luiz Morosini, 2º vicepresidente; Rev. Marcos Nunes da Silva, 1º secretário, Presb. Djalma Bastos César, 2º
secretário. REPRESENTAÇÃO SINODAL: Sínodo Borda do Campo: Rev. Ricardo José
Bento; Sínodo Brasil Central: Rev. Jean Carlos da Silva; Sínodo Minas Gerais: Rev.
Galdino Acassio Gomes da Silva; Sínodo Osasco: Rev. Eliseu Fonda da Silva; Sínodo
Pantanal: Rev. Edson Augusto Rios; Sínodo Rev. Jonan Joaquim da Cruz: Presb.
Marcos Messias Sales Santos; Sínodo Rev. Jonas Dias Martins: Presb. Moacir Enos
Rosa; Sínodo Rev. Manoel Machado: Rev. Frankes Rodrigo de Souza; Sínodo
Meridional: Presb. Luiz Carlos Morosini; Sínodo Oeste Paulista: Rev. Denis Silva
Luciano Gomes; Sínodo Rio São Paulo: Rev. Marcos Paulo de Oliveira; Sínodo São
Paulo: Rev. Gilberto dos Santos Rodrigues; Sínodo Setentrional: Rev. Mardonio de
Souza Pereira; Sínodo Sudoeste Paulista: Rev. Kleuber Leal da Silva; Sínodo Sul de
São Paulo: Rev. Evaldo Nogueira Souza. Sínodo Vale do Rio Paraná: Presb. Roney
Márcio Pessoa. AUSENTES: Sínodo Ocidental. QUÓRUM: Havendo quórum, o presidente
declara abertos os trabalhos da 67ª Reunião da Comissão Executiva da Assembleia Geral
da IPI do Brasil, Exercício 2015-2019. DEMAIS PRESENÇAS: Rev. Roberto Mauro de
Souza Castro, secretário geral, Rev. José Ilson Venâncio, assistente do secretário geral,
Rev. Aury Vieira Reinaldet, administrador geral, Presb. Josué Francisco Dimário,
tesoureiro geral, Rev. Paulo César de Souza, Comissão de transição, Presb. Ricardo
Heumuth Benedetti, suplente do Sínodo Borda do Campo, Revda Ildemara Querino
Bonfim, Revda Ana Isaura Lima de Souza, Jhenyfer Lelis Rodrigues Almeida, Rev.
Reginaldo de Almeida Ferro. DEVOCIONAL: Passa-se ao momento devocional que
consta de oração pelo Rev. Kleuber, cântico do hino: “Santo! Santo Santo!” - CTP 34”,
Leitura bíblica e meditação pelo Presidente, Rev. Áureo em Salmo 99. HORÁRIO
REGIMENTAL: Foi aprovado o seguinte horário de trabalho: das 9h às 12h30 e das 13h30

às 17h. ENTRADA DE DOCUMENTOS: Comex 01/19 - da Comissão de reforma das
Forças Leigas, solicitando mais prazo; Comex 02/19 - do Sínodo Meridional,
apresentando estatuto; Comex 03/19 - da FATIPI, apresentando resposta ao
questionamento do Sínodo Osasco sobre monografia da aluna Adriana Godinho de Lima;
Comex 04/19 - do Sínodo Brasil Central, apresentando solicitação da 1ª IPI de Rondônia
de parceria com a Secretaria de Evangelização; Comex 05/19 - da Missão Evangélica
Caiuá, apresentando relatório sobre convênios; Comex 06/19 - Sínodo Vale do Rio
Paraná, apresentando consulta do Presbitério de Arapongas sobre possibilidade de
acordo de não pagamento de pecúlio ministerial entre igrejas e ministros; Comex 07/19 do Sínodo Sudoeste Paulista, apresentando consulta do Presbitério Botucatu, sobre o não
cumprimento do Artigo 15 do Código Eleitoral; Comex 08/19 - do Sínodo Sudoeste
Paulista, apresentando dúvida junto a Assessoria jurídica, via COMEX, quanto ao
procedimento consuetudinário dos concílios de eleger e de dar posse aos eleitos logo
após a eleição, ainda que o ano civil, não tenha se encerrado; Comex 09/19 - do Sínodo
Brasil Central, solicitando repasse à IPI de Rio Branco da Oferta Nacional de Missões;
Comex 10/19 – do Sínodo Minas Gerais, solicitando parecer sobre licenciatura dos
formandos em teologia EAD; Comex 11/19 – do Sínodo Minas Gerais, solicitando parecer
sobre composição de Conselho com membros com consanguinidade. DECISÕES: Comex
01/19 - da Comissão de Reforma das Forças Leigas, solicitando mais prazo para entrega
do parecer, decide: Atender a solicitação; Comex 03/19 - da FATIPI, apresentando
resposta ao questionamento do Sínodo Osasco sobre monografia da aluna Adriana
Godinho de Lima, decide: Encaminhar ao Sínodo Osasco; Comex 04/19 - do Sínodo
Brasil Central, apresentando solicitação da 1ª IPI de Rondônia de parceria com a
Secretaria de Evangelização, decide: Encaminhar a Secretaria de Evangelização.
REPRESENTAÇÃO SINODAL: Às 09h50 toma assento o o Presb. Luiz Ribeiro da Silva,
representante do Sínodo Ocidental. DECISÕES: Comex 05/19 - da Missão Evangélica
Caiuá, apresentando relatório sobre convênios, decide: a) Acolher o relatório, b) Nomear
2 representantes da IPIB, um da área administrativa e outra da área de missão, para que
em parceria com a IPB, façam uma análise criteriosa sobre a vocação e a viabilidade da
missão. O Rev. Eliseu Fonda ora pela Missão Caiuá. Comex 06/19 - Sínodo Vale do Rio
Paraná, apresentando consulta do Presbitério de Arapongas sobre possibilidade de
acordo de não pagamento de pecúlio ministerial entre igrejas e ministros, decide: Que

não existe essa possibilidade e que se cumpra a legislação vigente; Comex 07/19 - do
Sínodo Sudoeste Paulista, apresentando consulta do Presbitério Botucatu, sobre o não
cumprimento do Artigo 15 do Código Eleitoral, decide: Oficiar o Sínodo sobre o
procedimento adotado para a divulgação do resultado da eleição. SUSPENSÃO DA
REUNIÃO: A reunião foi suspensa às 12h30 para almoço. REINÍCIO DA SESSÃO: A
reunião reiniciou às 14h00. DECISÕES: Comex 08/19 - do Sínodo Sudoeste Paulista,
apresentando dúvida junto a Assessoria jurídica, via COMEX, quanto ao procedimento
consuetudinário dos concílios de eleger e de dar posse aos eleitos logo após a
eleição, ainda que o ano civil, não tenha se encerrado, decide: Encaminhar a
Assessoria Jurídica para que esclareça o Sínodo; Comex 09/19 - do Sínodo Brasil
Central, solicitando repasse à IPI de Rio Branco da Oferta Nacional de Missões,
decide: a) Cumprir a decisão da AG de Sorocaba e repassar o valor restante da oferta
para à IPI de Rio Branco, b) o valor de R$ 84.034,47 será pago em 8 parcelas mensais
de R$ 10.504,30, sendo a primeira parcela até 05 de maio de 2019 e que o Presbitério
Rondônia acompanhe a utilização dessa verba; Comex 10/19 – do Sínodo Minas
Gerais, solicitando parecer sobre licenciatura dos formandos em teologia EAD,
decide: Solicitar a FATIPI que responda ao Sínodo; Comex 11/19 – do Sínodo Minas
Gerais, solicitando parecer sobre composição de Conselho com membros com
consanguinidade, decide: Que se cumpra a Constituição. OUTRAS DECISÕES: 1) O
Presb. Heitor, presidente da FECP – Fundação Eduardo Carlos Pereira, apresentou o
relatório sobre as negociações com a Dholi, decide: Oficiar a FECP, recomendando
que continue as negociações até esgotar as possibilidades, antes de acionar na
justiça. PRORROGAÇÃO DE HORÁRIO REGIMENTAL: Prorroga-se o horário
regimental até o término das matérias. OUTRAS DECISÕES: 2) Relatório da
tesouraria, decide: a) Acolher o relatório, b) Perdoar o empréstimo realizado em 2017
para a Missão Caiuá no valor de R$. 30.000,00, c) Demitir os funcionários: André,
Adilson, Roberto Mauro, Josué e Aury com o cumprimento do aviso prévio a partir de
01 de julho de 2019 com término em 31 de julho de 2019. 3) a) Autorizar que a eleição
da nova diretoria da CNU – Coordenadoria Nacional do Umpismo, seja feita nos
presbitérios, b) Nomear a comissão eleitoral para acompanhar o processo eleitoral:
Rev. Alex, Revª. Jaqueline Bueno e Wesley de Oliveira Batista. Comex 02/19 - do
Sínodo Meridional, apresentando estatuto, decide: Aprovar com a seguinte

observação: a) Incluir o CNPJ no art. 1º, b) Corrigir a sequência dos incisos no art. 6º.
4) Solicitar a Comissão de reforma dos textos legais que entregue seu parecer sobre o
documento do Sínodo Ocidental na próxima Comex de Julho de 2019. 5) Nomeação
dos representantes para análise sobre a vocação e a viabilidade da missão da Missão
Caiuá: Rev. Gini e Paulo Damião, suplente: Rev. João Carlos de Oliveira Batista
(Caio). 6) Encaminhar o relatório da Comissão Eleitoral para a próxima AG. VOTO DE
PESAR: Registramos o falecimento de: Diaconisa Cleusa Pinto Afonso Rosa,
Presbitério Oeste do Paraná; Presba. Isva, Presbitério São Paulo, Presb. Dr. Kioshei
Komono, Presbitério Central Paulista. VOTO DE GRATIDÃO: Registra-se voto de
gratidão aos Rev. Roberto Mauro, Aury, Josué, Adilson e André e também a diretoria
da AG pelo excelente trabalho realizado a frente da igreja nos últimos 8 anos. LEITURA
E APROVAÇÃO DA ATA. A ata foi lida e aprovada. ENCERRAMENTO DA REUNIÃO: A
reunião foi encerrada às 18h30 com o cântico do hino oficial da IPIB “Pendão Real” - CTP
412, oração e bênção por Rev. Áureo. Para constar, eu, Rev. Marcos Nunes da Silva, 1º
secretário, lavrei a presente ata que também é assinada pelos membros da Diretoria
presentes à reunião.

ATA DA 68ª REUNIÃO DA COMISSÃO EXECUTIVA DA ASSEMBLEIA GERAL DA IPI
DO BRASIL – EXERCÍCIO 2015 – 2019
DATA, HORA E LOCAL: 31 de julho de 2019, com início às 15h40, no Hotel Golden Park,
Rod. José Ermírio de Morais, S/N, Sorocaba, SP. PRESIDENTE: Rev. Áureo Rodrigues
de Oliveira. SECRETÁRIO: Rev. Marcos Nunes da Silva. VERIFICAÇÃO DE
PRESENÇA: DIRETORIA: Rev. Áureo Rodrigues de Oliveira, presidente; Presb. Luiz
Carlos Morosini, 2º vice-presidente; Rev. Marcos Nunes da Silva, 1º secretário, Presb.
Djalma Bastos César, 2º secretário. AUSENTE: Rev. Aguinaldo Pereira Gomes, 1º vicepresidente. REPRESENTAÇÃO SINODAL: Sínodo Borda do Campo: Rev. Ricardo José
Bento; Sínodo Meridional: Presb. Rogério Bueno da Silva; Sínodo Minas Gerais: Rev.
Galdino Acássio Gomes da Silva; Sínodo Ocidental: Presb. Luiz Ribeiro da Silva;
Sínodo Oeste Paulista: Rev. Denis Silva Luciano Gomes; Sínodo Osasco: Rev. Eliseu
Fonda da Silva; Sínodo Pantanal: Presb. Dalkarlos Aparecido Franco dos Santos;
Sínodo Rev. Jonan Joaquim da Cruz: Presb. Marcos Messias Sales Santos; Rev.
Jonas Dias Martins: Presb. Moacir Enos Rosa; Sínodo Rev. Manoel Machado: Rev.
João Batista Amaral de Oliveira; Sínodo São Paulo: Rev. Gilberto dos Santos Rodrigues.
Sínodo Rio São Paulo: Rev. Marcos Paulo de Oliveira; Setentrional: Rev. Mardonio de
Souza Pereira; Sínodo Sudoeste Paulista: Rev. Clayton Leal da Silva; Sínodo Sul de
São Paulo: Rev. Evaldo Nogueira de Souza; Sínodo Vale do Rio Paraná: Rev. Sergio
Gini. QUÓRUM: Havendo quórum, o presidente declara aberto os trabalhos da 68ª
Reunião da Comissão Executiva da Assembleia Geral da IPI do Brasil, Exercício 20152019. DEMAIS PRESENÇAS: Rev. Roberto Mauro de Souza Castro, secretário geral,
Rev. José Ilson Venâncio, assistente do secretário geral, Rev. João Luiz Furtado, Rev.
Leontino Faria dos Santos, Rev. Ézio Martins de Lima, Rev. Mario Ademar Fava, Revda
Ildemara Querina Bonfim, Rev. Paulo César de Souza, Rev. Roberto Viani, Rev. Jean
Carlos da Silva, Rev. Alex Sandro dos Santos, Presb. Arnold Herman Ferle e Presb.
Moacir Benvindo de Carvalho. DEVOCIONAL: A reunião iniciou com uma oração pelo
presidente, Rev. Áureo. HORÁRIO REGIMENTAL: Foi aprovado o seguinte horário de
trabalho: das 15h40 às 18h00. ENTRADA DE DOCUMENTOS: Comex 12/19 Da diretoria
eleita apresentando nomeações e contratações para a gestão 2019-2023; Comex 13 a
22/19 - dos presbitérios apresentando candidaturas para compor o Tribunal Eclesiástico;

Comex 23/19 – Comissão de reforma da estrutura organizacional e administrativa da IPI
do Brasil, apresentando relatório parcial; Comex 24/19 – Da diretoria eleita apresentando
propostas de cargos e salários; Comex 25/19 – Da Comissão de textos Legais,
apresentando parecer sobre consulta do Sínodo Ocidental sobre alguns pontos da
redação do modelo de Estatuto dos Sínodos. DECISÕES: Comex 12/19 – Da diretoria
eleita apresentando nomeações e contratações para a gestão 2019-2023, decide:
Contratar a Revª. Ildemara Querina Bonfim, secretária Geral, Presb. Arnold Hermann
Ferle, administrador geral, Presb. Moacir Benvindo de Carvalho, tesoureiro geral. Comex
24/19 – Da diretoria eleita apresentando propostas de cargos e salários, decide: Aprovar
conforme segue: Presidente: R$ 12.331,00 sem benefícios; Secretária Geral: R$
10.481,00 mais vale transporte; Administrador Geral: R$ 9.888,00 mais Vale Alimentação
e Transporte; Tesoureiro Geral: R$ 7.416,00 mais Vale Transporte por 30 horas semanais;
Secretário do Evangelização: R$ 4.500,00 por 20 horas semanais (presencial e home
office); Secretário Pastoral: R$ 4.500,00 por 20 hora semanais (home office); Secretário
de Educação Crista: R$ 4.500,00 por 20 horas semanais (presencial e home office); Editor
e Revisor do Estandarte: R$ 4.500,00 por 20 horas semanais (home office); Secretário de
Comunicação: R$ 4.500,00 por 20 horas semanais (presencial e home office); Gestor
Missionário: R$ 4.500,00 por 30 horas semanais (presencial). Comex 13 a 22/19 - dos
presbitérios apresentando candidaturas para compor o Tribunal Eclesiástico, decide:
Encaminhar à AG para eleição, os seguintes nomes: Ministros: Eliseu Fonda, Jayme
Martins, Jorlan Carneiro, Mario Fava, Kleber Nobre e Lutero Gaspar, Presbíteros: Edson
Nielsen, Luiz Carlos Morosini, Onésimo Mendonça de Anunciação e Dalkarlos Aparecido
Franco dos Santos; Comex 23/19 – Comissão de reforma da estrutura organizacional e
administrativa da IPI do Brasil, apresentando relatório parcial, decide: Toma-se
conhecimento e arquivar; Comex 25/19 – Da Comissão de textos Legais, apresentando
parecer sobre consulta do Sínodo Ocidental sobre alguns pontos da redação do modelo
de Estatuto de Sínodo, decide: a) Aprovar conforme segue: I – PRELIMINARMENTE Inicialmente, é importante destacar que o pedido de esclarecimentos é o segundo feito
pelo Sínodo Ocidental. Com efeito, em 15 de novembro de 2015, a COMEX do Sínodo
Ocidental acolheu documento do Presbitério de Campinas que, em seu bojo, continha os
mesmos pedidos de esclarecimentos a respeito das decisões tomadas pela Assembleia
Geral, reunida em Assis, em 2013, e decidiu encaminhá-lo à COMEX/AG, que, por sua

vez, o encaminhou a esta Comissão de Textos Legais, que, reunindo-se nos dias 20 e 21
de novembro de 2015, em São Paulo, apresentou Parecer à COMEX/AG em 24 de
novembro de 2015. Em análise perfunctória, percebe-se que os componentes da
comissão que elaborou os pedidos de esclarecimentos, nesta segunda oportunidade, são,
em boa parte, membros do Presbitério de Campinas, consulente do primeiro pedido,
assim dispostos, o relator, Revº Hamilton Sant’Ana Moreira, o segundo nomeado, Revº
Wellington Barbosa de Camargo, e o Presb. Cairo Wermison de Paula, respectivamente,
presidente e secretário do referido Presbitério quando do primeiro pedido,
desconhecendo-se se os demais sejam membros do mesmo Presbitério. Dessa forma,
entende esta Comissão de Textos Legais que o presente encaminhamento já foi
respondido, entretanto, é o presente Parecer para solucionar de vez e pôr uma pá de cal
definitiva sobre as questões levantadas novamente. II – DA BREVE HISTÓRIA DO
FEDERALISMO - É importante que se faça uma introdução ao estudo sobre Federalismo
e suas vertentes. O caminho da democracia moderna começou com a Reforma
Protestante do Século XVI. Sabe-se que o federalismo teve origem no Calvinismo, em
Johannes Althusius, que foi jurista, filósofo político e teólogo calvinista alemão (nasceu em
1557, em Diedenshausen, na Vestfália, e faleceu em Emden, em 1638). Em 1597, foi
nomeado reitor e professor de Direito Romano na Academia Reformada de Herborn. Em
1617, foi eleito Presbítero governante da Igreja Reformada de Emdem, posição que
manteve por 21 anos, até à sua morte. No seu livro mais conhecido, chamado "Politica
methodice digesta et exemplis sacris et profanis illustrata" (A política metodicamente
concebida e ilustrada com exemplos sagrados e profanos), cuja primeira publicação deuse em 1603, mas que foi bastante alterada na segunda edição, de 1610, ampliada pelo
próprio autor com a inclusão de dois capítulos sobre as províncias. Althusius, o pai do
federalismo, como é conhecido, fala sobre a teoria do consentimento, do contrato, do
federalismo e do corporativismo, conciliando ideias bíblicas, aristotélicas e neocalvinistas.
Além do aspecto teológico calvinista, apresenta uma teoria abrangente do federalismo
republicano, desenvolvendo o seu pensamento a partir do sistema de governo
eclesiástico, mais especificamente o presbiterianismo, desenvolvido no pensamento do
reformador João Calvino e de seus contemporâneos reformadores, que afirmam que a
Bíblia apresenta o sistema de governo eclesiástico do presbiterianismo, o qual emana do
princípio bíblico do pacto de Deus com o seu povo (Israel, no Antigo Testamento, e a

Igreja, no Novo Testamento). Althusius entende que a federação deve compreender um
sentimento de unidade, mas, ao mesmo tempo, não descuidar-se da particularidades: É
um corpo político no sentido mais completo, um império, reino, comunidade, e o
povo fica unido num só organismo pelo acordo de muitas associações e corpos
particulares simbióticos, todos sob um só direito. (ALTHUSIUS, Johannes. Política.
Tradução de Joubert de Oliveira Brízida. Rio de Janeiro: Topbooks, 2003, IX,3).
(grifamos). Para Althusius, é bom se ter associações mais descentralizadas, e também
com desconcentração de poder, porções menores que tenham autoadministração e
autogoverno. O conceito althusiano, aplicado ao sistema presbiteriano, diz respeito aos
concílios eclesiásticos, quais sejam, conselhos, presbitérios, sínodos e assembleia geral,
no que tange à execução de suas atribuições. Althusius foi o primeiro filósofo a apresentar
uma teoria abrangente do federalismo republicano, baseado na vontade popular. O
elemento político básico são as associações, criadas voluntariamente pelos indivíduos
para defender os interesses dos associados, tal como as guildas (sindicatos), irmandades,
colegiados e a própria organização familiar. Isto porque não há "política" no indivíduo, ela
só existe nas associações, ainda que venha a ser única, como a nação e seus nacionais,
ou seja, a política é um complexo arranjo institucional associativo que parte da pessoa,
passando pela família e pelo collegium (associação civil), reunidos formam as cidades,
estas conveniadas resultam na província; e, por fim a comunidade, união conveniada de
províncias. Inspirou-se na organização política do povo judeu. O federalismo existente
entre as tribos de Israel, embora não perfeito, era, na sua essência, o embrião que
impulsionou Althusius a estudá-lo. A Nação bíblica era uma federação de tribos instituídas,
que funcionavam sob uma constituição e leis comuns a todas elas. Os Dez Mandamentos
(Êxodo 20: 1-17; Deuteronômio 5: 1-21) é um desses documentos, bem como, inúmeras
leis menores, que são identificadas por todo o Pentateuco. As tribos tinham uma vontade
autônoma, como se pode verificar na passagem em que duas tribos e meia preferem ficar
de um lado do Jordão, todavia a permanência estava vinculada à participação nas guerras
das demais tribos (Números 32). As tribos se reuniam em Mispá para decidirem
determinados temas (Juízes 20: 1; I Samuel 7: 6). Sobre o Federalismo, Althusius afirma
que é bom se ter associações mais descentralizadas, e também com desconcentração de
poder, porções menores que tenham autoadministração e autogoverno. O conceito
althusiano, aplicado ao sistema presbiteriano, diz respeito aos concílios eclesiásticos,

quais sejam, conselhos, presbitérios, sínodos e assembleia geral. Louis Berkhof é outro
teólogo que, igualmente, defendeu o sistema de governo presbiteriano/federalista.
Berkhof foi um teólogo calvinista holandês (nasceu em 14 de outubro de 1873, em
Emmen, província de Drenthe, Países Baixos, e faleceu em Grand Rapids, Michigan,
EUA, em 18 de maio de 1957). Pastoreou a Igreja Cristã Reformada, em Grand Rapids,
no período compreendido entre 1904-1906. No Seminário Grand Rapids, posteriormente,
Seminário Teológico Calvino, foi professor de Teologia Bíblica (1906-1914), de Novo
Testamento (1914-1926) e de Teologia Sistemática (1926-1944), e, de 1931 a 1944,
presidente daquela instituição. Escreveu sua obra mais famosa, intitulada “Teologia
Sistemática”. Nela, analisa as diversas formas de governos eclesiásticos existentes, e,
quando menciona o sistema calvinista ou reformado, afirma que a estrutura geral de
governo deve ser mantida rigidamente, entretanto, alguns pormenores podem ser
mudados, conforme a maneira eclesiástica própria, como abaixo é transcrito, in verbis:
“[..]

Os

Princípios

Fundamentais

do

Sistema

Reformado

ou

Presbiteriano. As igrejas reformadas (calvinistas) não têm a pretensão de que o seu
sistema de governo seja determinado, em todas as minúcias, pela Palavra de Deus, mas
asseveram que os seus princípios fundamentais são derivados diretamente da Escritura.
Elas não se arrogam um jus divinum (direito divino) quanto aos pormenores, mas
unicamente quanto aos princípios gerais e fundamentais do sistema, e estão mui
dispostas a admitir que muitas das suas particularidades são determinadas pela
utilidade e pela sabedoria humana. Decorre disto que, enquanto que a estrutura
geral deve ser mantida rigidamente, alguns pormenores podem ser mudados,
conforme a maneira eclesiástica própria, por razões de prudência, como o proveito
geral das igrejas.” (BERFHOF, Louis. Teologia Sistemática. traduzido por Odayr Olivetti 4ª Ed. Revisada. São Paulo: Cultura Cristã, 2012, p. 535). (grifamos). Berkhof continua
falando do que chama de autonomia relativa dos entes federativos eclesiásticos: “[...] O
GOVERNO REPRESENTATIVO DA IGREJA LOCAL E SUA AUTONOMIA RELATIVA. a.
O governo representativo da igreja local. As igrejas reformadas e presbiterianas diferem,
de um lado, de todas as igrejas nas quais o governo está nas mãos de um único prelado
ou de um presbítero ou ancião presidente, e, de outro lado, daquelas nas quais o governo
está com o povo em geral. Elas não acreditam em nenhum governo de um homem só,
seja este um presbítero, um pastor ou um bispo; tampouco acreditam em governo popular.

Elas elegem presbíteros regentes como seus representantes, e estes, juntamente com
o(os) ministro(s), formam um conselho ou consistório para o governo da igreja local. (...) O
governo das igrejas Reformada e Presbiteriana reconhece a autonomia da igreja
local. Isto significa: (1) Que toda igreja local é uma igreja de Cristo completa,
plenamente equipada com tudo que se requer para o seu governo. Não há
absolutamente necessidade de se lhe impor nenhum governo de fora. E não só isso,
mas tal imposição seria absolutamente contrária à sua natureza. (2) Que, embora
possa haver uma associação ou unificação apropriada de igrejas contíguas, não se
deve estabelecer nenhuma união que destrua a autonomia da igreja local. Daí, é
melhor não se falar das classes ou presbíteros e dos sínodos como superiores, mas
descrevê-los como assembleias maiores ou mais gerais. Eles não representam um poder
mais alto, mas exatamente o mesmo poder inerente ao consistório ou conselho,
conquanto o exerçam numa escala mais ampla. McGill fala deles como tribunais
superiores ou mais remotos. (3) Que a autoridade e as prerrogativas das assembleias
maiores não são limitadas, mas têm sua limitação nos direitos das sessões,
consistórios ou conselhos. Não lhes é permitido assenhorear-se da igreja local ou
de seus membros, independentemente dos direitos constitucionais do consistório
ou conselho; tampouco se lhes permite imiscuir-se nos assuntos internos da igreja
local, em nenhuma circunstância. Quando as igrejas formam uma associação, os
seus deveres e direitos mútuos são circunscritos numa Ordem da Igreja ou numa
Forma de Governo ou numa Constituição da Igreja. Esse documento estipula os
direitos e deveres das assembleias maiores, mas também garante os direitos da
igreja local. A ideia de que uma classe (presbitério) ou um sínodo pode pura e
simplesmente impor tudo que quiser a uma igreja local é uma ideia essencialmente
católica romana. (4) Que a autonomia da igreja local tem suas limitações na relação
existente entre ela e as igrejas com as quais está associada, e nos interesses ou causas
gerais das igrejas associadas. A Ordem a Igreja ou Constituição é um documento
solenemente subscrito por todas as igrejas locais associadas, representadas por seus
respectivos consistórios, sessões ou conselhos (através dos respectivos presbitérios, no
caso do presbiterianismo). Isto, por um lado, protege os direitos e interesses da igreja
local, mas, por outro lado, protege também os direitos e interesses coletivos das igrejas
associadas. E nenhuma igreja tem, isoladamente, o direito de desatender questões de

acordo mútuo e de interesse comum. O grupo local poderá até ser ocasionalmente
chamado a negar-se a si mesmo pelo bem maior da igreja em geral.” (idem, p. 542)
(grifamos). O sistema de governo eclesiástico e a forma de organização das igrejas
presbiterianas advindas da reforma protestante são refletidos secularmente nos países
que adotam o federalismo. Pois bem, o federalismo adotado nos Estados Unidos da
América, em 1787, foi fortemente influenciado por Johannes Althusius, apesar de a
literatura jurídica atual tentar apontar que o federalismo surgiu em território norteamericano, após a proclamação de independência das 13 colônias britânicas, que ocorreu
no ano anterior, 1786, aonde cada colônia veio a se tornar um Estado soberano e
completamente independente, que, para se protegeram das ameaças da Inglaterra, antiga
metrópole, esses mesmos Estados estabeleceram um pacto de colaboração, reunindo-se
em uma Confederação. Nos Estados Unidos, a dicotomia entre competência estadual e
federal é expressa na Décima Emenda à Constituição: “Os poderes não delegados aos
Estados Unidos pela Constituição, nem proibidos pela mesma aos Estados, são
reservados aos Estados, respectivamente, ou ao povo”. Isto é, temos de forma clara que o
poder estadual é a regra, sendo a competência federal relegada à segunda plana, que foi
abraçada pelo Brasil, na composição de vários colegiados, dentre eles, o STF – Supremo
Tribunal Federal, em Brasília órgão máximo do Poder Judiciário brasileiro. Ao
compararmos o “Estado” ao sistema federalista presbiteriano, temos os Presbitérios e
Sínodos, que, nas suas competências, podem exercê-las com autonomia, e, no exercício
dessa autonomia, executam livre e amplamente suas atividades, que, nas mais das vezes,
podem ser atividades seculares, que, por serem seculares, refogem do vínculo federal que
unem espiritualmente os concílios eclesiásticos. Num sistema federal, para preservar a
unidade federal, a intervenção nos entes federados inferiores é uma das ferramentas
utilizadas para preservar a indissolubilidade da estrutura federal. Sobre esse aspecto,
transcreve-se trecho da fala do Presb. Josué Francisco, da 4ª IPB de Governador
Valadares/MG, a respeito da estrutura federal, como o caso da IPI do Brasil, em que há
prerrogativas e compromissos sob pena de uma intervenção do ente federativo no ente
federado, restringindo-lhe a autonomia. Verbis: “Numa dimensão Constitucional, seja
por desagregação como no Brasil ou por agregação como na América do Norte, o
Pacto Federativo sempre envolve prerrogativas e compromissos, sob pena de uma
intervenção do ente federativo no ente federado, restringindo-lhe a autonomia. A

intervenção é sempre a exceção, nunca a regra e tem sempre o condão de salvar o
“Corpo Federado”, ameaçado pela ação destoante de um dos membros do Pacto
Federativo ou de circunstâncias adversas. Assim como nos Estados brasileiros,
este pacto não partiu de Igrejas Independentes que decidiram por livre opção,
reorganizarem numa Federação de Igrejas. Com a expansão do trabalho missionário
Presbiteriano, as Igrejas organizadas foram agregadas a um Pacto Federativo
existente, sob influência histórica do “Federalismo Americano”, seja diretamente
através do Livro de Ordem de 1888 adotado pelo primeiro Sínodo Presbiteriano no
Brasil, [...]” (Presb. Josué Francisco, Membro da Quarta Igreja Presbiteriana de
Governador Valadares/MG, Bacharel em Administração de Empresas, Advogado, Mestre
em Direito Público e Professor de Direito Constitucional. in “O PACTO FEDERATIVO NA
IPB” – Disponível em https://www.ipb.org.br/uph/artigos/opactofederativo.htm. Acesso em
19 de junho de 2019. (grifamos) . A literatura jurídica, desde então, encontramos diversas
fórmulas, que classificam os estados contemporâneos de acordo com a distribuição
espacial dos poderes políticos em seu interior. Em linhas gerais, temos três tipos de
Estado: Estado unitário – Caracteriza-se pela existência de um único centro de poder
estatal, que centraliza toda a atividade legislativa, administrativa e jurisdicional. Estado
federal ou Federação – Organização a partir de um governo nacional, mas com o
reconhecimento de existência e atuação de entidades dotadas de autonomia política e
administrativa, não hierarquizadas entre si, e cujas competências são elencadas e
reguladas pela Constituição nacional. Como as entidades políticas federadas não gozam
de soberania, mas apenas de autonomia, uma das características do Estado federal é a
indissolubilidade. Estado confederativo ou Confederação – Organização estatal que se
define como uma associação livre de Estados soberanos, mediante decisão política, em
torno de um governo ou de instituições centrais, cada qual desses Estados guardando e
exercitando as respectivas soberanias. Por conta da preservação das soberanias pelas
partes componentes, é uma forma de estado dissolúvel, podendo cada um dos Estados
associadas retirar-se da Confederação, mediante decisão política. Há várias formas de
Federação: Federalismo por agregação ou centrípeto – As partes integrantes da
Federação abrem mão, em decisão política, de parcelas expressivas de suas
competências, e de toda a sua soberania, em favor de um governo nacional central, este
se constituindo na única entidade soberana. Como regra, parte de uma Confederação, a

qual se transformará em Federação. Federalismo por desagregação ou centrífugo – É
forma de estado na qual o poder central vai transferindo competências a outras pessoas
políticas internas, abrindo mão de encargos políticos e administrativos que até então
exercia. Em geral, parte de um Estado unitário, o qual, com a transferência de
competências, vai se tornar Federação. Federalismo dual – A distribuição de
competências entre as entidades federativas, entre si e em relação ao governo nacional é
extremamente rígida, não havendo previsão constitucional de atuação conjunta ou
complementar entre os vários entes. Federalismo cooperativo ou de cooperação – A
distribuição de competências prevê a existência de hipóteses de atuação complementar,
cooperativa ou interpenetrada entre as entidades federativas, estabelecendo áreas nas
quais haverá atuação conjunta. Federalismo simétrico – Ocorre identidade histórica,
linguística e cultural entre as populações das entidades componentes da Federação.
Federalismo assimétrico – Ocorre variação na origem histórica, na origem e formação
da língua, na previsão de línguas oficiais e herança cultural, sendo ocorrentes a
multiplicidade nesses aspectos. Federalismo orgânico A importância preponderante é do
poder central, do governo nacional, sendo considerada secundária a atuação das demais
entidades políticas. Federalismo de integração – O governo central é o vetor mais
importante do poder estatal, sendo que a atuação das entidades federativas é considerada
como subsidiária e direcionada ao fortalecimento e à manutenção daquele governo
nacional. Federalismo de equilíbrio – Ocorre a percepção da necessidade de
fortalecimento das entidades estatais internas. Federalismo centralizado Resulta da
transformação do federalismo dual, tornando as unidades subnacionais praticamente
agentes administrativos do governo central. Na Federação existe uma unidade central de
poder, com poderes maiores do que os das autonomias, e diversas subdivisões internas
com parcelas de poder chamadas autonomias, sendo uma de suas principais
características a indissolubilidade. Todas essas formas são utilizadas nos mais variados
países em que imperam o federalismo, o que nos permite pensar da possibilidade de se
permitirem elasticidade nos seus propósitos, desde que preservada a indissolubilidade do
sistema federativo. É o que propõe o Ordenamento Jurídico e leis esparsas da Igreja
Presbiteriana Independente do Brasil. Duas características importantes devem nortear a
federação. A primeira é a descentralização do poder, onde cada ente da federação tem a
sua esfera de atuação, as suas atribuições, e autonomia nas suas atuações. A segunda é

a indissolubilidade da federação, mesmo que composta por entes autônomos, logo, tratase de um pacto para uma união necessária, inegociável e comunicável entre si.
Entretanto, o pacto federativo não se comunica não se estende a entidades estranhas a
essa federação, como as que vinculadas por contratos de prestação de serviços ou
outros, e suas derivações legais, trabalhistas, tributárias e previdenciárias. Numa república
federativa, os entes federados têm autonomia para executar as diversas atividades que
lhe competem, seja por força de seus estatutos ou leis orgânicas, seja por força da
legislação pátria (civil, trabalhista, tributária, previdenciária, penal, etc...), sem olvidar,
entretanto, de que cada ente federado deve arcar com as suas próprias responsabilidades
diante de eventuais resultados negativos produzidos pela má gestão dos negócios. À
igreja, sendo uma república federativa, confere-se, igualmente, a mesma situação. As
igrejas e concílios da IPI do Brasil devem ter ciência de suas responsabilidades em arcar
com o ônus que advém da criação e organização de entidades prestadoras de serviços,
que mal administradas, podem originar consequências funestas, financeiramente falando,
para a igreja ou concílio mantenedor. É corrente o pensamento de que, numa democracia,
quem opta em realizar um negócio, deve assumir a responsabilidade dos riscos desse
empreendimento. Em outras palavras, “quem aufere os bônus deve arcar com os ônus”. III
– DO DOCUMENTO DO SÍNODO OCIDENTAL - Ao contrário das alegações contidas no
documento do Sínodo Ocidental, a indissolubilidade do vínculo federativo está preservada
nos vários dispositivos expressos no nosso Ordenamento Jurídico. Na realidade, o que o
documento revela preocupações distorcidas da realidade fática da Igreja Presbiteriana
Independente do Brasil, quando quer nivelar a vida civil e eclesiástica num mesmo
patamar, o que não é verdade. A Assembleia Geral da IPI do Brasil, reunida em Assis, em
julho de 2013, decidiu desvincular ao máximo a gestão administrativa das igrejas e
concílios da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, daí, nasceu a redação dos
mencionados Estatutos (Padrão para igrejas locais, Presbitério e Sínodo) foi aprovada
pela Assembleia Geral na forma em que está para atender exigências cartorárias e do
Código Civil Brasileiro, tendo também o objetivo de deixar evidenciado que a IPIB é uma
federação de igrejas locais, e não um grupo econômico, e que segue as ponderações
mencionadas no item anterior, quando se menciona o federalismo e suas vertentes. Uma
incursão nos vários dispositivos constitucionais e legais da IPI do Brasil revela-nos que
neles está consagrada a indissolubilidade do vínculo federativo. A autoridade eclesiástica,

prevista nesses mesmos dispositivos, sempre, é inteiramente espiritual, desdobrando-se
em duas facetas: autoridade de ordem e autoridade de jurisdição, em outras palavras, a
autoridade eclesiástica subordina o comportamento dos concílios e das igrejas aos
dispositivos da legislação eclesiástica. Por conseguinte, podemos dizer que há
subordinação e coordenação espirituais entre igrejas e concílios da IPI do Brasil, e nunca
no aspecto civil. O nosso Ordenamento Jurídico não prevê vinculação civil de qualquer
igreja ou concílio da IPI do Brasil, eis que não é grupo econômico, mantendo sua estrutura
e administração sempre no sentido espiritual. O vínculo administrativo civil, ao contrário,
caracteriza mais a ideia de que igrejas locais são "filiais", o que não é verdade. O sistema
presbiteriano é um sistema federativo que dá o direito e obriga a cada igreja e concílios a
se constituírem em Pessoa Jurídica, que goza de independência administrativa. Assim, o
governo central da IPIB não ingere administrativamente, não decide, nem age e nem
participa dos concílios, ao contrário, respeita-os, estabelecendo pela Constituição, suas
competências, direitos e deveres. Em relação ao sustento financeiro da igreja e de seus
concílios, fica implícito na sua forma estrutural como um sistema federativo, pois este é
dever eclesiástico e não apenas administrativo. Embora não conste expressamente dos
modelos dos presbitérios e sínodos, devem cumprir as disposições constantes dos
modelos de estatuto mencionados: Presbitério: Art. 3º, XVI – “cumprir e fazer cumprir as
decisões próprias e as dos concílios superiores, bem como as prescrições legais da
igreja;”; Sínodo: Art. 3º, IV – “fazer cumprir as suas próprias decisões e as da Assembleia
Geral da IPIB, bem como velar para que seja prestigiada a autoridade dos concílios
inferiores;”, a par deles, o modelo de Estatuto da Igreja Local, prevê, no art. 7º, III - “São
deveres dos membros da Igreja: [...] III - sustentar moral e financeiramente a Igreja e suas
instituições;”, e, ainda, a Constituição da IPI do Brasil, no art. 72, IX, reza que – “A
Assembleia Geral tem como principais atribuições: [...] IX - promover os meios de sustento
das instituições gerais mediante contribuição das rendas das igrejas locais;” Vejamos os
dispositivos: * Constituição da IPI do Brasil, artigos 6º, 8º, 46, 47, 48, 49 e 50. Art. 6º - A
comunhão presbiteriana é uma federação de igrejas locais que, embora tenham
personalidade jurídica própria, estão jurisdicionadas aos concílios a que pertencem,
sem vínculo de coordenação e de subordinação civil. (grifamos). Art. 8º - A
autoridade eclesiástica é inteiramente espiritual, sendo de ordem e de jurisdição. §
1º - Autoridade de ordem é a exercida pelos oficiais, individual e

administrativamente, no ensino, na celebração de ofícios religiosos, na restauração
do ser humano e na beneficência. § 2º - Autoridade de jurisdição é a exercida
coletivamente por oficiais, em concílios, nas esferas administrativa, legislativa,
disciplinar, doutrinária e litúrgica. (grifamos). Art. 46 - A autoridade de jurisdição da
Igreja é exercida coletivamente pelos ministros e presbíteros, reunidos em
concílios. (grifamos). Art. 47 - Os concílios guardam gradação entre si, estando os
inferiores sujeitos aos superiores, embora exerçam jurisdição ordinária e exclusiva
nos assuntos de sua competência, definida nesta Constituição e na Lei
Complementar. (grifamos). Art. 48 - Em gradação hierárquica ascendente, os
concílios são: I - o Conselho, que exerce jurisdição sobre a igreja local; II - o
Presbitério, que a exerce sobre os ministros e Conselhos que o integram; III- o
Sínodo, que a exerce sobre os presbitérios que o integram; IV - a Assembleia Geral,
que a exerce sobre todos os concílios. (grifamos). Art. 49 - Compete aos concílios: I
- formular símbolos de fé e estabelecer regras de governo, sob o ensino e
inspiração das Sagradas Escrituras; II - exigir obediência à Palavra de Deus; III - dar
testemunho contra erro doutrinário, prática imoral e toda sorte de injustiça; IV elucidar casos novos e controvertidos; V - admitir pessoas ao gozo de privilégios
eclesiásticos ou deles privá-las; VI - elaborar seus regimentos internos; VII - eleger
suas Diretorias e Comissões Executivas; VIII- rever, em grau de recurso, as
deliberações dos que lhes são imediatamente inferiores; IX - providenciar e
supervisionar a formação teológica de ministros, em nível de graduação e educação
continuada; X - examinar as atas e atos dos que lhes são imediatamente inferiores,
compelindo-os à sua apresentação para tal fim; XI - intervir no concílio inferior,
visando a correção das ações que desobedeçam e contrariem as suas decisões e as
da Assembleia Geral da IPIB; XII - processar administrativa e disciplinarmente os
concílios que lhes são eclesiasticamente subordinados, obedecendo aos ritos
processuais que se encontram na Lei Complementar, no Código Disciplinar e no
Regimento Interno do Tribunal Eclesiástico. Parágrafo Único - A Assembleia Geral
exerce a autoridade disciplinar por meio do Tribunal Eclesiástico, cujos critérios de
composição, escolha e funcionamento estão regulamentados no seu Regimento
Interno, por ela aprovado. (grifamos). Art. 50 - As decisões administrativas dos
concílios são passíveis de recurso ao concílio imediatamente superior, observadas

as normas procedimentais conforme disposto na Lei Complementar. (grifamos). *
Lei Complementar à Constituição, artigos 3º, 4º, 109, 110, 111, 112, 113 e 114. Art. 3º As igrejas locais, embora tenham personalidade jurídica, estão vinculadas
eclesiasticamente umas às outras, sob jurisdição do Presbitério, visando a justa
cooperação entre elas como membros do corpo maior – IPIB. (grifamos). Art. 4º - Os
concílios exercem autoridade de administração eclesiástica e disciplinar. § 1º - A
Assembleia Geral exerce a autoridade disciplinar por meio do Tribunal Eclesiástico,
cujos membros serão por ela escolhidos, assim composto: a) sete membros
titulares, sendo três ministros e três presbíteros, sendo o sétimo integrante ministro
ou presbítero; b) quatro suplentes, sendo dois ministros e dois presbíteros. § 2º - Os
critérios

de

escolha

e

funcionamento

do

Tribunal

Eclesiástico

estão

regulamentados por seu Regimento Interno, aprovado pela Assembleia Geral.
(grifamos). Art. 110 - Os recursos contra decisões administrativas dos concílios ao
concílio imediatamente superior observarão as seguintes normas procedimentais: I
- somente os membros do Concílio podem recorrer; II - o recorrente deverá enviar
ofício ao Concílio imediatamente superior no prazo de trinta dias, contados a partir
da comunicação da decisão; III - o encaminhamento se fará por intermédio do
Concílio recorrido, salvo se este se recusar fazê-lo ou não o fizer no prazo de quinze
dias; IV - mantida a decisão do Concílio recorrido, não caberá mais qualquer tipo de
recurso. (grifamos). Art. 111 - Os concílios poderão instaurar processos
administrativos e disciplinares. § 1º - O processo administrativo seguirá o seguinte
rito: a) decisão do concílio para instaurar o processo; b) citação do acusado para
apresentar a defesa e produzir provas pertinentes; c) oitiva de até cinco
testemunhas; e) alegações finais; f) parecer final da comissão; g) julgamento do
concílio feito pelo voto de 2/3 dos membros presentes, por escrutínio secreto. § 2º O processo disciplinar obedecerá ao disposto no Código Disciplinar e no
Regimento Interno do Tribunal Eclesiástico. (grifamos). Art. 109 - É dever dos
concílios inferiores apresentar aos superiores seu livro de atas, submetendo-os à
aprovação, quando será verificado se: a) todos os atos praticados foram
constitucionais e regulares; b) foram equitativos e corretos; c) foram corretamente
registrados; d) obedeceram às normas para elaboração de atas; e) as ordens legais
dos concílios superiores foram cumpridas. Parágrafo único - O concílio examinador

deve registrar em suas próprias atas a aprovação e observações feitas,
consignando-as resumidamente no livro examinado e, se constatar irregularidades
que exijam a sua intervenção, ordenará, de ofício, que o concílio inferior as reveja
ou corrija. (grifamos). Art. 112 - Quando se defrontarem com casos novos,
complexos e relevantes, sem precedentes ou cuja votação divida os seus membros,
os concílios podem referi-los ao concílio imediatamente superior, solicitando, por
escrito, que os decida em definitivo ou que baixe orientação a respeito da
deliberação a tomar. (grifamos). Art. 113 - Os membros dos concílios podem
reclamar contra as decisões administrativas tomadas ou protestar contra as que
considerem errôneas ou nocivas, requerendo que o seu dissentimento ou protesto
fique consignado em ata, desde que concebido em termos respeitosos. (grifamos).
Art. 114 - Todo membro professo de uma igreja, em plena comunhão, pode
representar formalmente ao concílio superior contra decisão administrativa tomada
pelo inferior, que considere errônea, no prazo de trinta dias após sua publicação.
(grifamos). * Código Disciplinar, artigos 1º, 2º, 3º, 5º, 6º, 7º e 8º. Art. 1º - Pela autoridade
recebida de Cristo, a Igreja tem o poder disciplinar sobre membros professos,
oficiais e concílios. (grifamos). Art. 2º - No exercício do poder disciplinar, a Igreja
aplicará as sanções previstas neste Código. (grifamos). Art. 3º - No exercício da
disciplina, a Igreja visa à edificação dos seus membros, à remoção de escândalos,
erros ou faltas, ao bem dos ofensores e à honra e glória de Deus. Art. 4º - Os
membros não professos recebem os cuidados espirituais da Igreja, mas ficam sob a
disciplina direta e imediata dos pais ou responsáveis legais. (grifamos). Art. 5º Constituem fatos puníveis todas as ações e omissões que, na fé ou na prática, firam
doutrinas da Palavra de Deus ou prejudiquem a paz, a unidade, a pureza e o
progresso da Igreja. (grifamos). Art. 6º - Consideram-se ofensivos à paz e unidade
da Igreja, dentre outros, a insubmissão às autoridades eclesiásticas, as violências
verbais, as referências injuriosas ao próximo, bem como a divulgação de fatos
sobre os quais a Igreja, por seus órgãos competentes, ainda não se haja
pronunciado. (grifamos). Art. 7º - Em relação aos Concílios, são fatos puníveis,
dentre outros: I - tomar decisão doutrinária ou prática que ofenda os princípios
fundamentais adotados pela Igreja; II - proceder com evidente espírito de injustiça,
desrespeitando disposições processuais de importância relevante ou aplicando

sanção manifestamente desproporcional à falta; III - desobedecer reiteradamente às
observações que, sem caráter disciplinar, o concílio superior fizer no exame
periódico do livro de suas atas; IV - tornar-se desidioso no cumprimento de suas
atribuições constitucionais, comprometendo o prestígio da Igreja ou a boa ordem
dos seus trabalhos; V- adotar medidas comprometedoras à paz, à unidade, à pureza
e ao progresso da Igreja. (grifamos). Art. 8º - Nenhum concílio pode considerar
punível fato que não se prove contrário ao espírito das Escrituras, segundo a
interpretação dos Símbolos de Fé e Constituição adotados pela Igreja. (grifamos). *
Regimento Interno do Tribunal Eclesiástico, artigos 1º e 85. Art. 1° - A Assembleia Geral
da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, doravante denominada IPIB, exerce
a atividade disciplinar por meio de Tribunal Eclesiástico, com sede na cidade de São
Paulo/SP, cujo funcionamento se rege pelo presente REGIMENTO INTERNO.
(grifamos). Art. 85 - Após ser aprovado pela Assembleia Geral da IPIB, este
Regimento entrará em vigor, depois de ser promulgada a Constituição da IPIB e
publicado em O ESTANDARTE. (grifamos). * Modelo do Estatuto do Sínodo: Art. 1º e
3º. [...] constituída eclesiasticamente por tempo e duração indeterminados por
decisão da Assembleia Geral da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, que se
rege civilmente por este Estatuto e pelas normas eclesiásticas da Igreja
Presbiteriana Independente do Brasil, doravante denominada IPIB, e é composto por
representantes dos Presbitérios de sua jurisdição. (grifamos). Art. 3º - O Sínodo tem
por finalidade cultuar e glorificar a Deus, auxiliar e assegurar que os concílios e
igrejas da sua jurisdição eclesiástica também cumpram seus objetivos de cultuar a
Deus e de promover o seu Reino, o ensino e a prática das Sagradas Escrituras do
Antigo e Novo Testamentos, a proclamação do Evangelho, o aperfeiçoamento da
vida cristã e da condição humana, tendo as seguintes atribuições: I - organizar,
disciplinar, transferir, fundir e dissolver Presbitérios; II - aprovar os relatórios e
examinar as atas e atos dos Presbitérios, verificando se foi observada a
Constituição e demais leis da IPIB; III - atender a consultas, representações, referências
e recursos encaminhados pelos Presbitérios; IV - fazer cumprir as suas próprias
decisões e as da Assembleia Geral da IPIB, bem como velar para que seja
prestigiada a autoridade dos concílios inferiores; V - concertar planos para o
interesse geral do trabalho em sua jurisdição, instituir e superintender agências

necessárias ao trabalho geral; VI - nomear ministros, com anuência de seus respectivos
Presbitérios, bem como Presbíteros para o desempenho de diferentes funções; VII nomear comissões especiais para execução de seus planos; VIII - superintender as
atividades leigas na sua jurisdição; IX - propor à Assembleia Geral medidas que
julgue vantajosas para toda a Igreja; X - adquirir, alienar ou onerar bens do Sínodo; XI eleger para um período de dois anos o representante e seus suplentes para a
Comissão Executiva da Assembleia Geral dentre os ministros e presbíteros
titulares, que representam seus Presbitérios naquele concílio; XII - processar e julgar
membros de sua própria diretoria por infração disciplinar cometida no exercício da função;
XIII - realizar reuniões e cultos comemorativos. XIV – aprovar e decidir sobre a reforma do
Estatuto; XV – decidir sobre a dissolução do Sínodo nos termos do Art. 31. (grifamos). *
Modelo do Estatuto do Presbitério: Art. 1º, 3º e 33. Art. 1º - O Presbitério
_____________, da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, constituído em
____de_____de______,

nos

artigos

seguintes

denominado

simplesmente

“Presbitério, é uma organização religiosa cristã de tradição reformada, de sistema
presbiteriano de doutrina e governo, sem fins lucrativos, nos termos do Art. 44,
inciso IV do Código Civil Brasileiro, constituída eclesiasticamente por tempo e
duração indeterminados, por decisão do Sínodo _________, que se rege civilmente
por este Estatuto e pelas normas eclesiásticas da Igreja Presbiteriana Independente
do Brasil, doravante denominada IPIB, e é composto por ministros e igrejas de sua
jurisdição eclesiástica. Parágrafo único - O Presbitério exerce sobre as igrejas de
sua jurisdição apenas autoridade eclesiástica, não mantendo com elas nenhum
vínculo de coordenação civil e subordinação administrativa, o mesmo ocorrendo
com o Sínodo ______________ e a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil,
doravante denominados Sínodo ____________ e IPIB, respectivamente, aos quais se
subordina apenas eclesiasticamente. (grifamos). Art. 3º - O Presbitério tem por
finalidade cultuar e glorificar a Deus, auxiliar e assegurar que as igrejas da sua
jurisdição eclesiástica também cumpram seus objetivos de cultuar a Deus e de
promover o seu Reino, o ensino e a prática das Sagradas Escrituras do Antigo e
Novo Testamentos, a proclamação do Evangelho, o aperfeiçoamento da vida cristã e
da condição humana, tendo as seguintes atribuições: I - admitir, transferir, licenciar
e ordenar candidatos ao ministério; II - admitir, disciplinar, remover, transferir,

jubilar e demitir ministros; III - estabelecer relações pastorais designando ministros
para o pastorado das igrejas sob sua jurisdição eclesiástica, por deliberação própria
ou por solicitação de seus Conselhos; IV - dissolver relações pastorais; V - destinar
ministros para diferentes funções; VI - fazer com que seus obreiros se dediquem
diligentemente aos seus deveres; VII - organizar, unir, transferir ou desmembrar
igrejas e congregações presbiteriais, a pedido dos interessados, bem como
dissolvê-las; VIII - assumir o pastorado das igrejas vagas e superintender, em geral,
por órgãos apropriados, as igrejas de sua jurisdição; IX - superintender as
atividades leigas de sua jurisdição; X - examinar as atas e atos dos conselhos e
comissões permanentes; XI - examinar, em grau de recurso, as deliberações dos
conselhos jurisdicionados; XII - atender a representações, consultas, referências e
recursos; XIII - auxiliar o sustento pastoral das igrejas de recursos escassos; XIV estabelecer, fomentar e sustentar o trabalho de evangelização dentro do seu
território, em regiões não pertencentes a outros Presbitérios e no exterior; XV condenar opiniões e práticas inconvenientes e contrárias às Sagradas Escrituras;
XVI - cumprir e fazer cumprir as decisões próprias e as dos concílios superiores,
bem como as prescrições legais da igreja; XVII - disciplinar os Conselhos,
observado o contraditório e o amplo direito de defesa; XVIII - tomar medidas
orçamentárias; XIX - concertar planos e criar meios para o interesse geral do
trabalho em sua jurisdição; XX - propor aos concílios superiores as medidas que
julgue vantajosas para toda a Igreja; XXI- aprovar as contas movimentadas em seu
nome pela Tesouraria e o balanço, aprovados pela Comissão de Exame dos Livros e
Documentos da Tesouraria; XXII - providenciar e supervisionar a formação teológica
de seus candidatos ao ministério sagrado, em nível de graduação, e de seus
ministros em níveis de complementação teológica e de educação continuada. XXIII eleger, dentre os seus ministros e presbíteros: a) a Diretoria do Presbitério; b) os
seus representantes para a composição do Sínodo ___________ e da Assembleia
Geral da IPIB; XXIV - indicar à Assembleia Geral, membros para compor o Tribunal
Eclesiástico da IPIB; XXVI - Integrar o Colégio Eleitoral para eleição da Diretoria da
Assembleia Geral da IPIB; XXV - processar e julgar membros de sua própria
diretoria por infração administrativa e disciplinar cometida no exercício da função,
observado o contraditório e o amplo direito de defesa; XXVI - destituir a sua

Diretoria observado o contraditório e o direito de defesa; XXVII - adquirir, alienar ou
onerar bens do Presbitério. XXIII - aprovar e decidir sobre reforma do Estatuto; XXIX
- decidir sobre a dissolução do Presbitério nos termos do Art. 34; XXX - realizar
reuniões e cultos comemorativos; XXXI - decidir qualquer assunto pertinente à
administração do Presbitério. (grifamos). Art. 33 - A Diretoria Executiva tem por
atribuições: I - velar pela fiel observância e execução das deliberações da
Assembleia do Presbitério, bem como dos concílios superiores; II - decidir sobre
casos urgentes, ad referendum da reunião seguinte da Assembleia do Presbitério,
referidos nos incisos V, VI, VIII, IX, XVI e XIX do Art. 3º e recurso do agravo deste
Estatuto; III - estudar e propor à Assembleia do Presbitério projetos de
evangelização para regiões que ainda não tenham a presença da IPI, visando a
formação e organização de novas igrejas; IV - encaminhar suas atas para aprovação
pela Assembleia do Presbitério, indicando decisões tomadas ad referendum do
concílio; V - elaborar a proposta de orçamento e apresentá-la à Assembleia do
Presbitério em sua reunião ordinária; VI - administrar o Presbitério como
organização religiosa sem fins lucrativos. VII - representar, ativa e passivamente,
judicial e extrajudicialmente o Presbitério. (grifamos). * Modelo do Estatuto da Igreja
Local: Art. 1º e 23. Art. 1º - A Igreja Presbiteriana Independente de __________,
constituída em ____de ____________de _______, nos artigos seguintes denominada
simplesmente “Igreja”, é uma organização religiosa cristã, de tradição reformada,
fundada no sistema presbiteriano de doutrina e governo, sem fins lucrativos, nos
termos do Art. 44, inciso IV do Código Civil Brasileiro, constituída eclesiasticamente
por tempo e duração indeterminados por decisão do Presbitério________, que se
rege civilmente por este Estatuto e pelas normas eclesiásticas da Igreja
Presbiteriana Independente do Brasil, doravante denominada IPIB, com a qual não
mantém vínculo de coordenação e subordinação civil. Parágrafo único - A Igreja tem
como regra única e infalível de fé e prática as Sagradas Escrituras do Antigo e Novo
Testamentos, adotando a forma presbiteriana de governo federativo e o sistema
doutrinário da Confissão de Fé de Westminster. (grifamos). Art. 23 - O Conselho tem
como principais atribuições: I - admitir, transferir, disciplinar e demitir membros; II velar pela fé e conduta dos que se acham sob sua jurisdição, para que nenhum
membro despreze as ordenanças da Igreja e para que os pais não se descuidem de

apresentar seus filhos ao batismo; III - convocar a assembleia geral extraordinária
para eleger presbíteros e diáconos, ordená-los e dar-lhes investidura, discipliná-los
e velar para que cumpram seus deveres, bem como dar posse aos pastores
designados pelo Presbitério; IV - representar a igreja perante o poder civil; V superintender toda administração financeira da Igreja; VI - contratar e demitir
funcionários da igreja; VII - superintender todas as atividades da igreja, exceto as
funções privativas do ministro; VIII - exercer poder disciplinar como autoridade legal
e eclesiástica, sobre os membros da igreja; IX - prestar à Assembleia relatório do
movimento financeiro e informações do movimento geral eclesiástico do ano findo;
X - eleger representantes para o Presbitério; XI - autorizar a outorga de procurações.
(grifamos). Ainda, tendo em vista que o Sínodo consulente cita em sua consulta,
legislação da Federação Paulista de Futebol e de Futsal, trazemos à baila legislação da
Federação Nacional das Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais, que se
aproxima da ideia que construída pela Assembleia Geral da IPI do Brasil, sobre
desvinculação civil e administrativa de nossas Igrejas filiadas. Vejamos o que diz o artigo
5º, do Estatuto da Federação Nacional das Apaes, verbis: Art. 5.º A Federação Nacional
das Apaes preservará sua autonomia administrativa, financeira e jurídica perante as
suas filiadas, a Administração Pública e as entidades privadas, não gerando em
nenhuma hipótese direitos a vínculos empregatícios entre seus empregados,
dirigentes, prepostos e/ou contratados, competindo a cada uma, particularmente e
com exclusividade, o cumprimento das suas respectivas obrigações comerciais,
contratuais, trabalhistas, sociais, de acidentes do trabalho, previdenciárias, fiscais e
tributárias, de conformidade com a legislação vigente e/ou práticas comerciais,
financeiras

ou

bancárias

em

vigor.

Disponível

em

:

http://www.feapaesp.org.br/material_download/56_FOR_81_Estatuto_da_Federacao_Naci
onal_das_Apaes%20(1).pdf. Acesso em 19 de junho de 2019). (grifamos). I – DA
CONCLUSÃO - Pelo exposto, oferecemos à Comissão Executiva da Assembleia Geral em
resposta ao que esta solicita desta Comissão, entendendo que o modelo de estatuto
proposto para os Sínodos, e outros modelos para os demais concílios da IPI do Brasil,
preserva o sistema federativo; Entendemos, ainda, que a expressão “sem coordenação
civil e subordinação administrativa” é secular e não se imiscui no regime federativo, do
qual a IPI do Brasil adota desde sua fundação em 31 de julho de 1903. Entendemos,

finalmente, que a questão financeira está bem tratada nos referidos modelos de estatuto,
como sendo dever e submissão espiritual, sem a conotação civil de vínculo; b)
Encaminhar o texto para os Sínodos e presbitérios da IPIB; c) Publicar no O Estandarte.
OUTRAS DECISÕES: Nomeia-se o Rev. Roberto Viani como relator da Comissão de
Textos Legais, substituindo o Rev. João Luiz Furtado. LEITURA E APROVAÇÃO DA
ATA. A ata foi lida e aprovada. ENCERRAMENTO DA REUNIÃO: A reunião foi encerrada
às 17h40 com o hino o Pendão Real – CTP 412 e oração por Presb. Luiz Morosini. Para
constar, eu, Rev. Marcos Nunes da Silva, 1º secretário, lavrei a presente ata que também
é assinada pelos membros da Diretoria presentes à reunião.

ATA DA 68ª REUNIÃO DA COMISSÃO EXECUTIVA DA ASSEMBLEIA GERAL DA IPI
DO BRASIL – EXERCÍCIO 2015 – 2019
DATA, HORA E LOCAL: 31 de julho de 2019, com início às 15h40, no Hotel Golden Park,
Rod. José Ermírio de Morais, S/N, Sorocaba, SP. PRESIDENTE: Rev. Áureo Rodrigues
de Oliveira. SECRETÁRIO: Rev. Marcos Nunes da Silva. VERIFICAÇÃO DE PRESENÇA:
DIRETORIA: Rev. Áureo Rodrigues de Oliveira, presidente; Presb. Luiz Carlos Morosini,
2º vice-presidente; Rev. Marcos Nunes da Silva, 1º secretário, Presb. Djalma Bastos
César, 2º secretário. AUSENTE: Rev. Aguinaldo Pereira Gomes, 1º vice-presidente.
REPRESENTAÇÃO SINODAL: Sínodo Borda do Campo: Rev. Ricardo José Bento;
Sínodo Meridional: Presb. Rogério Bueno da Silva; Sínodo Minas Gerais: Rev. Galdino
Acássio Gomes da Silva; Sínodo Ocidental: Presb. Luiz Ribeiro da Silva; Sínodo Oeste
Paulista: Rev. Denis Silva Luciano Gomes; Sínodo Osasco: Rev. Eliseu Fonda da Silva;
Sínodo Pantanal: Presb. Dalkarlos Aparecido Franco dos Santos; Sínodo Rev. Jonan
Joaquim da Cruz: Presb. Marcos Messias Sales Santos; Rev. Jonas Dias Martins: Presb.
Moacir Enos Rosa; Sínodo Rev. Manoel Machado: Rev. João Batista Amaral de Oliveira;
Sínodo São Paulo: Rev. Gilberto dos Santos Rodrigues. Sínodo Rio São Paulo: Rev.
Marcos Paulo de Oliveira; Setentrional: Rev. Mardonio de Souza Pereira; Sínodo
Sudoeste Paulista: Rev. Clayton Leal da Silva; Sínodo Sul de São Paulo: Rev. Evaldo
Nogueira de Souza; Sínodo Vale do Rio Paraná: Rev. Sergio Gini. QUÓRUM: Havendo
quórum, o presidente declara aberto os trabalhos da 68ª Reunião da Comissão Executiva
da Assembleia Geral da IPI do Brasil, Exercício 2015-2019. DEMAIS PRESENÇAS: Rev.
Roberto Mauro de Souza Castro, secretário geral, Rev. José Ilson Venâncio, assistente do
secretário geral, Rev. João Luiz Furtado, Rev. Leontino Faria dos Santos, Rev. Ézio
Martins de Lima, Rev. Mario Ademar Fava, Revda Ildemara Querina Bonfim, Rev. Paulo
César de Souza, Rev. Roberto Viani, Rev. Jean Carlos da Silva, Rev. Alex Sandro dos
Santos, Presb. Arnold Herman Ferle e Presb. Moacir Benvindo de Carvalho.
DEVOCIONAL: A reunião iniciou com uma oração pelo presidente, Rev. Áureo. HORÁRIO
REGIMENTAL: Foi aprovado o seguinte horário de trabalho: das 15h40 às 18h00.
ENTRADA DE DOCUMENTOS: Comex 12/19 Da diretoria eleita apresentando
nomeações e contratações para a gestão 2019-2023; Comex 13 a 22/19 - dos presbitérios
apresentando candidaturas para compor o Tribunal Eclesiástico; Comex 23/19 –

Comissão de reforma da estrutura organizacional e administrativa da IPI do Brasil,
apresentando relatório parcial; Comex 24/19 – Da diretoria eleita apresentando propostas
de cargos e salários; Comex 25/19 – Da Comissão de textos Legais, apresentando
parecer sobre consulta do Sínodo Ocidental sobre alguns pontos da redação do modelo
de Estatuto dos Sínodos. DECISÕES: Comex 12/19 – Da diretoria eleita apresentando
nomeações e contratações para a gestão 2019-2023, decide: Contratar a Revª. Ildemara
Querina Bonfim, secretária Geral, Presb. Arnold Hermann Ferle, administrador geral,
Presb. Moacir Benvindo de Carvalho, tesoureiro geral. Comex 24/19 – Da diretoria eleita
apresentando propostas de cargos e salários, decide: Aprovar conforme segue:
Presidente: R$ 12.331,00 sem benefícios; Secretária Geral: R$ 10.481,00 mais vale
transporte; Administrador Geral: R$ 9.888,00 mais Vale Alimentação

e Transporte;

Tesoureiro Geral: R$ 7.416,00 mais Vale Transporte por 30 horas semanais; Secretário do
Evangelização: R$ 4.500,00 por 20 horas semanais (presencial e home office); Secretário
Pastoral: R$ 4.500,00 por 20 hora semanais (home office); Secretário de Educação Crista:
R$ 4.500,00 por 20 horas semanais (presencial e home office); Editor e Revisor do
Estandarte: R$ 4.500,00 por 20 horas semanais (home office); Secretário de
Comunicação: R$ 4.500,00 por 20 horas semanais (presencial e home office); Gestor
Missionário: R$ 4.500,00 por 30 horas semanais (presencial). Comex 13 a 22/19 - dos
presbitérios apresentando candidaturas para compor o Tribunal Eclesiástico, decide:
Encaminhar à AG para eleição, os seguintes nomes: Ministros: Eliseu Fonda, Jayme
Martins, Jorlan Carneiro, Mario Fava, Kleber Nobre e Lutero Gaspar, Presbíteros: Edson
Nielsen, Luiz Carlos Morosini, Onésimo Mendonça de Anunciação e Dalkarlos Aparecido
Franco dos Santos; Comex 23/19 – Comissão de reforma da estrutura organizacional e
administrativa da IPI do Brasil, apresentando relatório parcial, decide: Toma-se
conhecimento e arquivar; Comex 25/19 – Da Comissão de textos Legais, apresentando
parecer sobre consulta do Sínodo Ocidental sobre alguns pontos da redação do modelo
de Estatuto de Sínodo, decide: a) Aprovar conforme segue: I – PRELIMINARMENTE Inicialmente, é importante destacar que o pedido de esclarecimentos é o segundo feito
pelo Sínodo Ocidental. Com efeito, em 15 de novembro de 2015, a COMEX do Sínodo
Ocidental acolheu documento do Presbitério de Campinas que, em seu bojo, continha os
mesmos pedidos de esclarecimentos a respeito das decisões tomadas pela Assembleia
Geral, reunida em Assis, em 2013, e decidiu encaminhá-lo à COMEX/AG, que, por sua

vez, o encaminhou a esta Comissão de Textos Legais, que, reunindo-se nos dias 20 e 21
de novembro de 2015, em São Paulo, apresentou Parecer à COMEX/AG em 24 de
novembro de 2015. Em análise perfunctória, percebe-se que os componentes da
comissão que elaborou os pedidos de esclarecimentos, nesta segunda oportunidade, são,
em boa parte, membros do Presbitério de Campinas, consulente do primeiro pedido,
assim dispostos, o relator, Revº Hamilton Sant’Ana Moreira, o segundo nomeado, Revº
Wellington Barbosa de Camargo, e o Presb. Cairo Wermison de Paula, respectivamente,
presidente e secretário do referido Presbitério quando do primeiro pedido,
desconhecendo-se se os demais sejam membros do mesmo Presbitério. Dessa forma,
entende esta Comissão de Textos Legais que o presente encaminhamento já foi
respondido, entretanto, é o presente Parecer para solucionar de vez e pôr uma pá de cal
definitiva sobre as questões levantadas novamente. II – DA BREVE HISTÓRIA DO
FEDERALISMO - É importante que se faça uma introdução ao estudo sobre Federalismo
e suas vertentes. O caminho da democracia moderna começou com a Reforma
Protestante do Século XVI. Sabe-se que o federalismo teve origem no Calvinismo, em
Johannes Althusius, que foi jurista, filósofo político e teólogo calvinista alemão (nasceu em
1557, em Diedenshausen, na Vestfália, e faleceu em Emden, em 1638). Em 1597, foi
nomeado reitor e professor de Direito Romano na Academia Reformada de Herborn. Em
1617, foi eleito Presbítero governante da Igreja Reformada de Emdem, posição que
manteve por 21 anos, até à sua morte. No seu livro mais conhecido, chamado "Politica
methodice digesta et exemplis sacris et profanis illustrata" (A política metodicamente
concebida e ilustrada com exemplos sagrados e profanos), cuja primeira publicação deuse em 1603, mas que foi bastante alterada na segunda edição, de 1610, ampliada pelo
próprio autor com a inclusão de dois capítulos sobre as províncias. Althusius, o pai do
federalismo, como é conhecido, fala sobre a teoria do consentimento, do contrato, do
federalismo e do corporativismo, conciliando ideias bíblicas, aristotélicas e neocalvinistas.
Além do aspecto teológico calvinista, apresenta uma teoria abrangente do federalismo
republicano, desenvolvendo o seu pensamento a partir do sistema de governo
eclesiástico, mais especificamente o presbiterianismo, desenvolvido no pensamento do
reformador João Calvino e de seus contemporâneos reformadores, que afirmam que a
Bíblia apresenta o sistema de governo eclesiástico do presbiterianismo, o qual emana do
princípio bíblico do pacto de Deus com o seu povo (Israel, no Antigo Testamento, e a

Igreja, no Novo Testamento). Althusius entende que a federação deve compreender um
sentimento de unidade, mas, ao mesmo tempo, não descuidar-se da particularidades: É
um corpo político no sentido mais completo, um império, reino, comunidade, e o povo fica
unido num só organismo pelo acordo de muitas associações e corpos particulares
simbióticos, todos sob um só direito. (ALTHUSIUS, Johannes. Política. Tradução de
Joubert de Oliveira Brízida. Rio de Janeiro: Topbooks, 2003, IX,3). (grifamos). Para
Althusius, é bom se ter associações mais descentralizadas, e também com
desconcentração de poder, porções menores que tenham autoadministração e
autogoverno. O conceito althusiano, aplicado ao sistema presbiteriano, diz respeito aos
concílios eclesiásticos, quais sejam, conselhos, presbitérios, sínodos e assembleia geral,
no que tange à execução de suas atribuições. Althusius foi o primeiro filósofo a apresentar
uma teoria abrangente do federalismo republicano, baseado na vontade popular. O
elemento político básico são as associações, criadas voluntariamente pelos indivíduos
para defender os interesses dos associados, tal como as guildas (sindicatos), irmandades,
colegiados e a própria organização familiar. Isto porque não há "política" no indivíduo, ela
só existe nas associações, ainda que venha a ser única, como a nação e seus nacionais,
ou seja, a política é um complexo arranjo institucional associativo que parte da pessoa,
passando pela família e pelo collegium (associação civil), reunidos formam as cidades,
estas conveniadas resultam na província; e, por fim a comunidade, união conveniada de
províncias. Inspirou-se na organização política do povo judeu. O federalismo existente
entre as tribos de Israel, embora não perfeito, era, na sua essência, o embrião que
impulsionou Althusius a estudá-lo. A Nação bíblica era uma federação de tribos instituídas,
que funcionavam sob uma constituição e leis comuns a todas elas. Os Dez Mandamentos
(Êxodo 20: 1-17; Deuteronômio 5: 1-21) é um desses documentos, bem como, inúmeras
leis menores, que são identificadas por todo o Pentateuco. As tribos tinham uma vontade
autônoma, como se pode verificar na passagem em que duas tribos e meia preferem ficar
de um lado do Jordão, todavia a permanência estava vinculada à participação nas
guerras das demais tribos (Números 32). As tribos se reuniam em Mispá para decidirem
determinados temas (Juízes 20: 1; I Samuel 7: 6). Sobre o Federalismo, Althusius afirma
que é bom se ter associações mais descentralizadas, e também com desconcentração de
poder, porções menores que tenham autoadministração e autogoverno. O conceito
althusiano, aplicado ao sistema presbiteriano, diz respeito aos concílios eclesiásticos,

quais sejam, conselhos, presbitérios, sínodos e assembleia geral. Louis Berkhof é outro
teólogo que, igualmente, defendeu o sistema de governo presbiteriano/federalista.
Berkhof foi um teólogo calvinista holandês (nasceu em 14 de outubro de 1873, em
Emmen, província de Drenthe, Países Baixos, e faleceu em Grand Rapids, Michigan,
EUA, em 18 de maio de 1957). Pastoreou a Igreja Cristã Reformada, em Grand Rapids,
no período compreendido entre 1904-1906. No Seminário Grand Rapids, posteriormente,
Seminário Teológico Calvino, foi professor de Teologia Bíblica (1906-1914), de Novo
Testamento (1914-1926) e de Teologia Sistemática (1926-1944), e, de 1931 a 1944,
presidente daquela instituição. Escreveu sua obra mais famosa, intitulada “Teologia
Sistemática”. Nela, analisa as diversas formas de governos eclesiásticos existentes, e,
quando menciona o sistema calvinista ou reformado, afirma que a estrutura geral de
governo deve ser mantida rigidamente, entretanto, alguns pormenores podem ser
mudados, conforme a maneira eclesiástica própria, como abaixo é transcrito, in verbis:
“[..] Os Princípios Fundamentais do Sistema Reformado ou
Presbiteriano. As igrejas reformadas (calvinistas) não têm a pretensão de que o seu
sistema de governo seja determinado, em todas as minúcias, pela Palavra de Deus, mas
asseveram que os seus princípios fundamentais são derivados diretamente da Escritura.
Elas não se arrogam um jus divinum (direito divino) quanto aos pormenores, mas
unicamente quanto aos princípios gerais e fundamentais do sistema, e estão mui
dispostas a admitir que muitas das suas particularidades são determinadas pela utilidade
e pela sabedoria humana. Decorre disto que, enquanto que a estrutura geral deve ser
mantida rigidamente, alguns pormenores podem ser mudados, conforme a maneira
eclesiástica própria, por razões de prudência, como o proveito geral das igrejas.”
(BERFHOF, Louis. Teologia Sistemática. traduzido por Odayr Olivetti - 4ª Ed. Revisada.
São Paulo: Cultura Cristã, 2012, p. 535). (grifamos). Berkhof continua falando do que
chama de autonomia relativa dos entes federativos eclesiásticos: “[...] O GOVERNO
REPRESENTATIVO DA IGREJA LOCAL E SUA AUTONOMIA RELATIVA. a. O governo
representativo da igreja local. As igrejas reformadas e presbiterianas diferem, de um lado,
de todas as igrejas nas quais o governo está nas mãos de um único prelado ou de um
presbítero ou ancião presidente, e, de outro lado, daquelas nas quais o governo está com
o povo em geral. Elas não acreditam em nenhum governo de um homem só, seja este um
presbítero, um pastor ou um bispo; tampouco acreditam em governo popular. Elas elegem

presbíteros regentes como seus representantes, e estes, juntamente com o(os)
ministro(s), formam um conselho ou consistório para o governo da igreja local. (...) O
governo das igrejas Reformada e Presbiteriana reconhece a autonomia da igreja local. Isto
significa: (1) Que toda igreja local é uma igreja de Cristo completa, plenamente equipada
com tudo que se requer para o seu governo. Não há absolutamente necessidade de se lhe
impor nenhum governo de fora. E não só isso, mas tal imposição seria absolutamente
contrária à sua natureza. (2) Que, embora possa haver uma associação ou unificação
apropriada de igrejas contíguas, não se deve estabelecer nenhuma união que destrua a
autonomia da igreja local. Daí, é melhor não se falar das classes ou presbíteros e dos
sínodos como superiores, mas descrevê-los como assembleias maiores ou mais gerais.
Eles não representam um poder mais alto, mas exatamente o mesmo poder inerente ao
consistório ou conselho, conquanto o exerçam numa escala mais ampla. McGill fala deles
como tribunais superiores ou mais remotos. (3) Que a autoridade e as prerrogativas das
assembleias maiores não são limitadas, mas têm sua limitação nos direitos das sessões,
consistórios ou conselhos. Não lhes é permitido assenhorear-se da igreja local ou de seus
membros, independentemente dos direitos constitucionais do consistório ou conselho;
tampouco se lhes permite imiscuir-se nos assuntos internos da igreja local, em nenhuma
circunstância. Quando as igrejas formam uma associação, os seus deveres e direitos
mútuos são circunscritos numa Ordem da Igreja ou numa Forma de Governo ou numa
Constituição da Igreja. Esse documento estipula os direitos e deveres das assembleias
maiores, mas também garante os direitos da igreja local. A ideia de que uma classe
(presbitério) ou um sínodo pode pura e simplesmente impor tudo que quiser a uma igreja
local é uma ideia essencialmente católica romana. (4) Que a autonomia da igreja local tem
suas limitações na relação existente entre ela e as igrejas com as quais está associada, e
nos interesses ou causas gerais das igrejas associadas. A Ordem a Igreja ou Constituição
é um documento solenemente subscrito por todas as igrejas locais associadas,
representadas por seus respectivos consistórios, sessões ou conselhos (através dos
respectivos presbitérios, no caso do presbiterianismo). Isto, por um lado, protege os
direitos e interesses da igreja local, mas, por outro lado, protege também os direitos e
interesses coletivos das igrejas associadas. E nenhuma igreja tem, isoladamente, o direito
de desatender questões de acordo mútuo e de interesse comum. O grupo local poderá até
ser ocasionalmente chamado a negar-se a si mesmo pelo bem maior da igreja em geral.”

(idem, p. 542) (grifamos). O sistema de governo eclesiástico e a forma de organização das
igrejas presbiterianas advindas da reforma protestante são refletidos secularmente nos
países que adotam o federalismo. Pois bem, o federalismo adotado nos Estados Unidos
da América, em 1787, foi fortemente influenciado por Johannes Althusius, apesar de a
literatura jurídica atual tentar apontar que o federalismo surgiu em território norteamericano, após a proclamação de independência das 13 colônias britânicas, que ocorreu
no ano anterior, 1786, aonde cada colônia veio a se tornar um Estado soberano e
completamente independente, que, para se protegeram das ameaças da Inglaterra, antiga
metrópole, esses mesmos Estados estabeleceram um pacto de colaboração, reunindo-se
em uma Confederação. Nos Estados Unidos, a dicotomia entre competência estadual e
federal é expressa na Décima Emenda à Constituição: “Os poderes não delegados aos
Estados Unidos pela Constituição, nem proibidos pela mesma aos Estados, são
reservados aos Estados, respectivamente, ou ao povo”. Isto é, temos de forma clara que o
poder estadual é a regra, sendo a competência federal relegada à segunda plana, que foi
abraçada pelo Brasil, na composição de vários colegiados, dentre eles, o STF – Supremo
Tribunal Federal, em Brasília órgão máximo do Poder Judiciário brasileiro. Ao
compararmos o “Estado” ao sistema federalista presbiteriano, temos os Presbitérios e
Sínodos, que, nas suas competências, podem exercê-las com autonomia, e, no exercício
dessa autonomia, executam livre e amplamente suas atividades, que, nas mais das vezes,
podem ser atividades seculares, que, por serem seculares, refogem do vínculo federal que
unem espiritualmente os concílios eclesiásticos. Num sistema federal, para preservar a
unidade federal, a intervenção nos entes federados inferiores é uma das ferramentas
utilizadas para preservar a indissolubilidade da estrutura federal. Sobre esse aspecto,
transcreve-se trecho da fala do Presb. Josué Francisco, da 4ª IPB de Governador
Valadares/MG, a respeito da estrutura federal, como o caso da IPI do Brasil, em que há
prerrogativas e compromissos sob pena de uma intervenção do ente federativo no ente
federado, restringindo-lhe a autonomia. Verbis: “Numa dimensão Constitucional, seja por
desagregação como no Brasil ou por agregação como na América do Norte, o Pacto
Federativo sempre envolve prerrogativas e compromissos, sob pena de uma intervenção
do ente federativo no ente federado, restringindo-lhe a autonomia. A intervenção é sempre
a exceção, nunca a regra e tem sempre o condão de salvar o “Corpo Federado”,
ameaçado pela ação destoante de um dos membros do Pacto Federativo ou de

circunstâncias adversas. Assim como nos Estados brasileiros, este pacto não partiu de
Igrejas Independentes que decidiram por livre opção, reorganizarem numa Federação de
Igrejas. Com a expansão do trabalho missionário Presbiteriano, as Igrejas organizadas
foram agregadas a um Pacto Federativo existente, sob influência histórica do
“Federalismo Americano”, seja diretamente através do Livro de Ordem de 1888 adotado
pelo primeiro Sínodo Presbiteriano no Brasil, [...]” (Presb. Josué Francisco, Membro da
Quarta Igreja Presbiteriana de Governador Valadares/MG, Bacharel em Administração de
Empresas, Advogado, Mestre em Direito Público e Professor de Direito Constitucional. in
“O

PACTO

FEDERATIVO

NA

IPB”

–

Disponível

em

https://www.ipb.org.br/uph/artigos/opactofederativo.htm. Acesso em 19 de junho de 2019.
(grifamos) . A literatura jurídica, desde então, encontramos diversas fórmulas, que
classificam os estados contemporâneos de acordo com a distribuição espacial dos
poderes políticos em seu interior. Em linhas gerais, temos três tipos de Estado: Estado
unitário – Caracteriza-se pela existência de um único centro de poder estatal, que
centraliza toda a atividade legislativa, administrativa e jurisdicional. Estado federal ou
Federação – Organização a partir de um governo nacional, mas com o reconhecimento de
existência e atuação de entidades dotadas de autonomia política e administrativa, não
hierarquizadas entre si, e cujas competências são elencadas e reguladas pela
Constituição nacional. Como as entidades políticas federadas não gozam de soberania,
mas apenas de autonomia, uma das características do Estado federal é a
indissolubilidade. Estado confederativo ou Confederação – Organização estatal que se
define como uma associação livre de Estados soberanos, mediante decisão política, em
torno de um governo ou de instituições centrais, cada qual desses Estados guardando e
exercitando as respectivas soberanias. Por conta da preservação das soberanias pelas
partes componentes, é uma forma de estado dissolúvel, podendo cada um dos Estados
associadas retirar-se da Confederação, mediante decisão política. Há várias formas de
Federação: Federalismo por agregação ou centrípeto – As partes integrantes da
Federação abrem mão, em decisão política, de parcelas expressivas de suas
competências, e de toda a sua soberania, em favor de um governo nacional central, este
se constituindo na única entidade soberana. Como regra, parte de uma Confederação, a
qual se transformará em Federação. Federalismo por desagregação ou centrífugo – É
forma de estado na qual o poder central vai transferindo competências a outras pessoas

políticas internas, abrindo mão de encargos políticos e administrativos que até então
exercia. Em geral, parte de um Estado unitário, o qual, com a transferência de
competências, vai se tornar Federação. Federalismo dual – A distribuição de
competências entre as entidades federativas, entre si e em relação ao governo
nacional é extremamente rígida, não havendo previsão constitucional de atuação conjunta
ou complementar entre os vários entes. Federalismo cooperativo ou de cooperação – A
distribuição de competências prevê a existência de hipóteses de atuação complementar,
cooperativa ou interpenetrada entre as entidades federativas, estabelecendo áreas nas
quais haverá atuação conjunta. Federalismo simétrico – Ocorre identidade histórica,
linguística e cultural entre as populações das entidades componentes da Federação.
Federalismo assimétrico – Ocorre variação na origem histórica, na origem e formação da
língua, na previsão de línguas oficiais e herança cultural, sendo ocorrentes a
multiplicidade nesses aspectos. Federalismo orgânico A importância preponderante é do
poder central, do governo nacional, sendo considerada secundária a atuação das demais
entidades políticas. Federalismo de integração – O governo central é o vetor mais
importante do poder estatal, sendo que a atuação das entidades federativas é considerada
como subsidiária e direcionada ao fortalecimento e à manutenção daquele governo
nacional. Federalismo de equilíbrio – Ocorre a percepção da necessidade de
fortalecimento das entidades estatais internas. Federalismo centralizado Resulta da
transformação do federalismo dual, tornando as unidades subnacionais praticamente
agentes administrativos do governo central. Na Federação existe uma unidade central de
poder, com poderes maiores do que os das autonomias, e diversas subdivisões internas
com parcelas de poder chamadas autonomias, sendo uma de suas principais
características a indissolubilidade. Todas essas formas são utilizadas nos mais variados
países em que imperam o federalismo, o que nos permite pensar da possibilidade de se
permitirem elasticidade nos seus propósitos, desde que preservada a indissolubilidade do
sistema federativo. É o que propõe o Ordenamento Jurídico e leis esparsas da Igreja
Presbiteriana Independente do Brasil. Duas características importantes devem nortear a
federação. A primeira é a descentralização do poder, onde cada ente da federação tem a
sua esfera de atuação, as suas atribuições, e autonomia nas suas atuações. A segunda é
a indissolubilidade da federação, mesmo que composta por entes autônomos, logo, tratase de um pacto para uma união necessária, inegociável e comunicável entre si.

Entretanto, o pacto federativo não se comunica não se estende a entidades estranhas a
essa federação, como as que vinculadas por contratos de prestação de serviços ou
outros, e suas derivações legais, trabalhistas, tributárias e previdenciárias. Numa república
federativa, os entes federados têm autonomia para executar as diversas atividades que
lhe competem, seja por força de seus estatutos ou leis orgânicas, seja por força da
legislação pátria (civil, trabalhista, tributária, previdenciária, penal, etc...), sem olvidar,
entretanto, de que cada ente federado deve arcar com as suas próprias responsabilidades
diante de eventuais resultados negativos produzidos pela má gestão dos negócios. À
igreja, sendo uma república federativa, confere-se, igualmente, a mesma situação. As
igrejas e concílios da IPI do Brasil devem ter ciência de suas responsabilidades em arcar
com o ônus que advém da criação e organização de entidades prestadoras de serviços,
que mal administradas, podem originar consequências funestas, financeiramente falando,
para a igreja ou concílio mantenedor. É corrente o pensamento de que, numa democracia,
quem opta em realizar um negócio, deve assumir a responsabilidade dos riscos desse
empreendimento. Em outras palavras, “quem aufere os bônus deve arcar com os ônus”. III
– DO DOCUMENTO DO SÍNODO OCIDENTAL - Ao contrário das alegações contidas no
documento do Sínodo Ocidental, a indissolubilidade do vínculo federativo está preservada
nos vários dispositivos expressos no nosso Ordenamento Jurídico. Na realidade, o que o
documento revela preocupações distorcidas da realidade fática da Igreja Presbiteriana
Independente do Brasil, quando quer nivelar a vida civil e eclesiástica num mesmo
patamar, o que não é verdade. A Assembleia Geral da IPI do Brasil, reunida em Assis, em
julho de 2013, decidiu desvincular ao máximo a gestão administrativa das igrejas e
concílios da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, daí, nasceu a redação dos
mencionados Estatutos (Padrão para igrejas locais, Presbitério e Sínodo) foi aprovada
pela Assembleia Geral na forma em que está para atender exigências cartorárias e do
Código Civil Brasileiro, tendo também o objetivo de deixar evidenciado que a IPIB é uma
federação de igrejas locais, e não um grupo econômico, e que segue as ponderações
mencionadas no item anterior, quando se menciona o federalismo e suas vertentes. Uma
incursão nos vários dispositivos constitucionais e legais da IPI do Brasil revela-nos que
neles está consagrada a indissolubilidade do vínculo federativo. A autoridade eclesiástica,
prevista nesses mesmos dispositivos, sempre, é inteiramente espiritual, desdobrando-se
em duas facetas: autoridade de ordem e autoridade de jurisdição, em outras palavras, a

autoridade eclesiástica subordina o comportamento dos concílios e das igrejas aos
dispositivos da legislação eclesiástica. Por conseguinte, podemos dizer que há
subordinação e coordenação espirituais entre igrejas e concílios da IPI do Brasil, e nunca
no aspecto civil. O nosso Ordenamento Jurídico não prevê vinculação civil de qualquer
igreja ou concílio da IPI do Brasil, eis que não é grupo econômico, mantendo sua estrutura
e administração sempre no sentido espiritual. O vínculo administrativo civil, ao contrário,
caracteriza mais a ideia de que igrejas locais são "filiais", o que não é verdade. O sistema
presbiteriano é um sistema federativo que dá o direito e obriga a cada igreja e concílios a
se constituírem em Pessoa Jurídica, que goza de independência administrativa. Assim, o
governo central da IPIB não ingere administrativamente, não decide, nem age e nem
participa dos concílios, ao contrário, respeita-os, estabelecendo pela Constituição, suas
competências, direitos e deveres. Em relação ao sustento financeiro da igreja e de seus
concílios, fica implícito na sua forma estrutural como um sistema federativo, pois este é
dever eclesiástico e não apenas administrativo. Embora não conste expressamente dos
modelos dos presbitérios e sínodos, devem cumprir as disposições constantes dos
modelos de estatuto mencionados: Presbitério: Art. 3º, XVI – “cumprir e fazer cumprir as
decisões próprias e as dos concílios superiores, bem como as prescrições legais da
igreja;”; Sínodo: Art. 3º, IV – “fazer cumprir as suas próprias decisões e as da Assembleia
Geral da IPIB, bem como velar para que seja prestigiada a autoridade dos concílios
inferiores;”, a par deles, o modelo de Estatuto da Igreja Local, prevê, no art. 7º, III - “São
deveres dos membros da Igreja: [...] III - sustentar moral e financeiramente a Igreja e suas
instituições;”, e, ainda, a Constituição da IPI do Brasil, no art. 72, IX, reza que – “A
Assembleia Geral tem como principais atribuições: [...] IX - promover os meios de sustento
das instituições gerais mediante contribuição das rendas das igrejas locais;” Vejamos os
dispositivos: * Constituição da IPI do Brasil, artigos 6º, 8º, 46, 47, 48, 49 e 50. Art. 6º - A
comunhão presbiteriana é uma federação de igrejas locais que, embora tenham
personalidade jurídica própria, estão jurisdicionadas aos concílios a que pertencem, sem
vínculo de coordenação e de subordinação civil. (grifamos). Art. 8º - A autoridade
eclesiástica é inteiramente espiritual, sendo de ordem e de jurisdição. § 1º - Autoridade de
ordem é a exercida pelos oficiais, individual e administrativamente, no ensino, na
celebração de ofícios religiosos, na restauração do ser humano e na beneficência. § 2º Autoridade de jurisdição é a exercida coletivamente por oficiais, em concílios, nas esferas

administrativa, legislativa, disciplinar, doutrinária e litúrgica. (grifamos). Art. 46 - A
autoridade de jurisdição da Igreja é exercida coletivamente pelos ministros e presbíteros,
reunidos em concílios. (grifamos). Art. 47 - Os concílios guardam gradação entre si,
estando os inferiores sujeitos aos superiores, embora exerçam jurisdição ordinária e
exclusiva nos assuntos de sua competência, definida nesta Constituição e na Lei
Complementar. (grifamos). Art. 48 - Em gradação hierárquica ascendente, os concílios
são: I - o Conselho, que exerce jurisdição sobre a igreja local; II - o Presbitério, que a
exerce sobre os ministros e Conselhos que o integram; III- o Sínodo, que a exerce sobre
os presbitérios que o integram; IV - a Assembleia Geral, que a exerce sobre todos os
concílios. (grifamos). Art. 49 - Compete aos concílios: I - formular símbolos de fé e
estabelecer regras de governo, sob o ensino e inspiração das Sagradas Escrituras; II exigir obediência à Palavra de Deus; III - dar testemunho contra erro doutrinário, prática
imoral e toda sorte de injustiça; IV - elucidar casos novos e controvertidos; V - admitir
pessoas ao gozo de privilégios eclesiásticos ou deles privá-las; VI - elaborar seus
regimentos internos; VII - eleger suas Diretorias e Comissões Executivas; VIII- rever, em
grau de recurso, as deliberações dos que lhes são imediatamente inferiores; IX providenciar e supervisionar a formação teológica de ministros, em nível de graduação e
educação continuada; X - examinar as atas e atos dos que lhes são imediatamente
inferiores, compelindo-os à sua apresentação para tal fim; XI - intervir no concílio inferior,
visando a correção das ações que desobedeçam e contrariem as suas decisões e as da
Assembleia Geral da IPIB; XII - processar administrativa e disciplinarmente os concílios
que lhes são eclesiasticamente subordinados, obedecendo aos ritos processuais que se
encontram na Lei Complementar, no Código Disciplinar e no Regimento
Interno do Tribunal Eclesiástico. Parágrafo Único - A Assembleia Geral exerce a
autoridade disciplinar por meio do Tribunal Eclesiástico, cujos critérios de composição,
escolha e funcionamento estão regulamentados no seu Regimento Interno, por ela
aprovado. (grifamos). Art. 50 - As decisões administrativas dos concílios são passíveis de
recurso ao concílio imediatamente superior, observadas as normas procedimentais
conforme disposto na Lei Complementar. (grifamos). * Lei Complementar à Constituição,
artigos 3º, 4º, 109, 110, 111, 112, 113 e 114. Art. 3º - As igrejas locais, embora tenham
personalidade jurídica, estão vinculadas eclesiasticamente umas às outras, sob jurisdição
do Presbitério, visando a justa cooperação entre elas como membros do corpo maior –

IPIB. (grifamos). Art. 4º - Os concílios exercem autoridade de administração eclesiástica e
disciplinar. § 1º - A Assembleia Geral exerce a autoridade disciplinar por meio do Tribunal
Eclesiástico, cujos membros serão por ela escolhidos, assim composto: a) sete membros
titulares, sendo três ministros e três presbíteros, sendo o sétimo integrante ministro ou
presbítero; b) quatro suplentes, sendo dois ministros e dois presbíteros. § 2º - Os critérios
de escolha e funcionamento do Tribunal Eclesiástico estão regulamentados por seu
Regimento Interno, aprovado pela Assembleia Geral. (grifamos). Art. 110 - Os recursos
contra decisões administrativas dos concílios ao concílio imediatamente superior
observarão as seguintes normas procedimentais: I - somente os membros do Concílio
podem recorrer; II - o recorrente deverá enviar ofício ao Concílio imediatamente superior
no prazo de trinta dias, contados a partir da comunicação da decisão; III - o
encaminhamento se fará por intermédio do Concílio recorrido, salvo se este se recusar
fazê-lo ou não o fizer no prazo de quinze dias; IV - mantida a decisão do Concílio
recorrido, não caberá mais qualquer tipo de recurso. (grifamos). Art. 111 - Os concílios
poderão instaurar processos administrativos e disciplinares. § 1º - O processo
administrativo seguirá o seguinte rito: a) decisão do concílio para instaurar o processo; b)
citação do acusado para apresentar a defesa e produzir provas pertinentes; c) oitiva de
até cinco testemunhas; e) alegações finais; f) parecer final da comissão; g) julgamento do
concílio feito pelo voto de 2/3 dos membros presentes, por escrutínio secreto. § 2º - O
processo disciplinar obedecerá ao disposto no Código Disciplinar e no Regimento Interno
do Tribunal Eclesiástico. (grifamos). Art. 109 - É dever dos concílios inferiores apresentar
aos superiores seu livro de atas, submetendo-os à aprovação, quando será verificado se:
a) todos os atos praticados foram constitucionais e regulares; b) foram equitativos e
corretos; c) foram corretamente registrados; d) obedeceram às normas para elaboração
de atas; e) as ordens legais dos concílios superiores foram cumpridas. Parágrafo único - O
concílio examinador deve registrar em suas próprias atas a aprovação e observações
feitas, consignando-as resumidamente no livro examinado e, se constatar irregularidades
que exijam a sua intervenção, ordenará, de ofício, que o concílio inferior as reveja ou
corrija. (grifamos). Art. 112 - Quando se defrontarem com casos novos, complexos e
relevantes, sem precedentes ou cuja votação divida os seus membros, os concílios podem
referi-los ao concílio imediatamente superior, solicitando, por escrito, que os decida em
definitivo ou que baixe orientação a respeito da deliberação a tomar. (grifamos). Art. 113 -

Os membros dos concílios podem reclamar contra as decisões administrativas tomadas
ou protestar contra as que considerem errôneas ou nocivas, requerendo que o seu
dissentimento ou protesto fique consignado em ata, desde que concebido em termos
respeitosos. (grifamos). Art. 114 - Todo membro professo de uma igreja, em plena
comunhão, pode representar formalmente ao concílio superior contra decisão
administrativa tomada pelo inferior, que considere errônea, no prazo de trinta dias após
sua publicação.

(grifamos). *

Código Disciplinar, artigos 1º, 2º, 3º, 5º, 6º, 7º e 8º. Art. 1º - Pela autoridade recebida de
Cristo, a Igreja tem o poder disciplinar sobre membros professos, oficiais e concílios.
(grifamos). Art. 2º - No exercício do poder disciplinar, a Igreja aplicará as sanções
previstas neste Código. (grifamos). Art. 3º - No exercício da disciplina, a Igreja visa à
edificação dos seus membros, à remoção de escândalos, erros ou faltas, ao bem dos
ofensores e à honra e glória de Deus. Art. 4º - Os membros não professos recebem os
cuidados espirituais da Igreja, mas ficam sob a disciplina direta e imediata dos pais ou
responsáveis legais. (grifamos). Art. 5º - Constituem fatos puníveis todas as ações e
omissões que, na fé ou na prática, firam doutrinas da Palavra de Deus ou prejudiquem a
paz, a unidade, a pureza e o progresso da Igreja. (grifamos). Art. 6º - Consideram-se
ofensivos à paz e unidade da Igreja, dentre outros, a insubmissão às autoridades
eclesiásticas, as violências verbais, as referências injuriosas ao próximo, bem como a
divulgação de fatos sobre os quais a Igreja, por seus órgãos competentes, ainda não se
haja pronunciado. (grifamos). Art. 7º - Em relação aos Concílios, são fatos puníveis, dentre
outros: I - tomar decisão doutrinária ou prática que ofenda os princípios fundamentais
adotados pela Igreja; II - proceder com evidente espírito de injustiça, desrespeitando
disposições processuais de importância relevante ou aplicando sanção manifestamente
desproporcional à falta; III - desobedecer reiteradamente às observações que, sem caráter
disciplinar, o concílio superior fizer no exame periódico do livro de suas atas; IV - tornar-se
desidioso no cumprimento de suas atribuições constitucionais, comprometendo o prestígio
da Igreja ou a boa ordem dos seus trabalhos; V- adotar medidas comprometedoras à paz,
à unidade, à pureza e ao progresso da Igreja. (grifamos). Art. 8º - Nenhum concílio pode
considerar punível fato que não se prove contrário ao espírito das Escrituras, segundo a
interpretação dos Símbolos de Fé e Constituição adotados pela Igreja. (grifamos). *
Regimento Interno do Tribunal Eclesiástico, artigos 1º e 85. Art. 1° - A Assembleia Geral

da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, doravante denominada IPIB, exerce a
atividade disciplinar por meio de Tribunal Eclesiástico, com sede na cidade de São Paulo/
SP, cujo funcionamento se rege pelo presente REGIMENTO INTERNO. (grifamos). Art. 85
- Após ser aprovado pela Assembleia Geral da IPIB, este Regimento entrará em vigor,
depois de ser promulgada a Constituição da IPIB e publicado em O ESTANDARTE.
(grifamos). * Modelo do Estatuto do Sínodo: Art. 1º e 3º. [...] constituída eclesiasticamente
por tempo e duração indeterminados por decisão da Assembleia Geral da Igreja
Presbiteriana Independente do Brasil, que se rege civilmente por este Estatuto e pelas
normas eclesiásticas da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, doravante
denominada IPIB, e é composto por representantes dos Presbitérios de sua jurisdição.
(grifamos). Art. 3º - O Sínodo tem por finalidade cultuar e glorificar a Deus, auxiliar e
assegurar que os concílios e igrejas da sua jurisdição eclesiástica também cumpram seus
objetivos de cultuar a Deus e de promover o seu Reino, o ensino e a prática das Sagradas
Escrituras do Antigo e Novo Testamentos, a proclamação do Evangelho, o
aperfeiçoamento da vida cristã e da condição humana, tendo as seguintes atribuições: I organizar, disciplinar, transferir, fundir e dissolver Presbitérios; II - aprovar os relatórios e
examinar as atas e atos dos Presbitérios, verificando se foi observada a Constituição e
demais leis da IPIB; III - atender a consultas, representações, referências e recursos
encaminhados pelos Presbitérios; IV - fazer cumprir as suas próprias decisões e as da
Assembleia Geral da IPIB, bem como velar para que seja prestigiada a autoridade dos
concílios inferiores; V - concertar planos para o interesse geral do trabalho em sua
jurisdição, instituir e superintender agências necessárias ao trabalho geral; VI - nomear
ministros, com anuência de seus respectivos Presbitérios, bem como Presbíteros para o
desempenho de diferentes funções; VII - nomear comissões especiais para execução de
seus planos; VIII - superintender as atividades leigas na sua jurisdição; IX - propor à
Assembleia Geral medidas que julgue vantajosas para toda a Igreja; X - adquirir, alienar
ou onerar bens do Sínodo; XI - eleger para um período de dois anos o representante e
seus suplentes para a Comissão Executiva da Assembleia Geral dentre os ministros e
presbíteros titulares, que representam seus Presbitérios naquele concílio; XII - processar
e julgar membros de sua própria diretoria por infração disciplinar cometida no exercício da
função; XIII - realizar reuniões e cultos comemorativos. XIV – aprovar e decidir sobre a
reforma do Estatuto; XV – decidir sobre a dissolução do Sínodo nos termos do Art. 31.

(grifamos). * Modelo do Estatuto do Presbitério: Art. 1º, 3º e 33. Art. 1º - O Presbitério
_____________, da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, constituído em
____de_____de______, nos artigos seguintes denominado simplesmente “Presbitério, é
uma organização religiosa cristã de tradição reformada, de sistema presbiteriano de
doutrina e governo, sem fins lucrativos, nos termos do Art. 44, inciso IV do Código Civil
Brasileiro, constituída eclesiasticamente por tempo e duração indeterminados, por decisão
do Sínodo _________, que se rege civilmente por este Estatuto e pelas normas
eclesiásticas da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, doravante denominada IPIB,
e é composto por ministros e igrejas de sua jurisdição eclesiástica. Parágrafo único - O
Presbitério
exerce sobre as igrejas de sua jurisdição apenas autoridade eclesiástica, não mantendo
com elas nenhum vínculo de coordenação civil e subordinação administrativa, o mesmo
ocorrendo com o Sínodo ______________ e a Igreja Presbiteriana Independente do
Brasil, doravante denominados Sínodo ____________ e IPIB, respectivamente, aos quais
se subordina apenas eclesiasticamente. (grifamos). Art. 3º - O Presbitério tem por
finalidade cultuar e glorificar a Deus, auxiliar e assegurar que as igrejas da sua jurisdição
eclesiástica também cumpram seus objetivos de cultuar a Deus e de promover o seu
Reino, o ensino e a prática das Sagradas Escrituras do Antigo e Novo Testamentos, a
proclamação do Evangelho, o aperfeiçoamento da vida cristã e da condição humana,
tendo as seguintes atribuições: I - admitir, transferir, licenciar e ordenar candidatos ao
ministério; II - admitir, disciplinar, remover, transferir, jubilar e demitir ministros; III estabelecer relações pastorais designando ministros para o pastorado das igrejas sob sua
jurisdição eclesiástica, por deliberação própria ou por solicitação de seus Conselhos; IV dissolver relações pastorais; V - destinar ministros para diferentes funções; VI - fazer com
que seus obreiros se dediquem diligentemente aos seus deveres; VII - organizar, unir,
transferir ou desmembrar igrejas e congregações presbiteriais, a pedido dos interessados,
bem como dissolvê-las; VIII - assumir o pastorado das igrejas vagas e superintender, em
geral, por órgãos apropriados, as igrejas de sua jurisdição; IX - superintender as
atividades leigas de sua jurisdição; X - examinar as atas e atos dos conselhos e
comissões permanentes; XI - examinar, em grau de recurso, as deliberações dos
conselhos jurisdicionados; XII - atender a representações, consultas, referências e
recursos; XIII - auxiliar o sustento pastoral das igrejas de recursos escassos; XIV -

estabelecer, fomentar e sustentar o trabalho de evangelização dentro do seu território, em
regiões não pertencentes a outros Presbitérios e no exterior; XV - condenar opiniões e
práticas inconvenientes e contrárias às Sagradas Escrituras; XVI - cumprir e fazer cumprir
as decisões próprias e as dos concílios superiores, bem como as prescrições legais da
igreja; XVII - disciplinar os Conselhos, observado o contraditório e o amplo direito de
defesa; XVIII - tomar medidas orçamentárias; XIX - concertar planos e criar meios para o
interesse geral do trabalho em sua jurisdição; XX - propor aos concílios superiores as
medidas que julgue vantajosas para toda a Igreja; XXI- aprovar as contas movimentadas
em seu nome pela Tesouraria e o balanço, aprovados pela Comissão de Exame dos
Livros e Documentos da Tesouraria; XXII - providenciar e supervisionar a formação
teológica de seus candidatos ao ministério sagrado, em nível de graduação, e de seus
ministros em níveis de complementação teológica e de educação continuada. XXIII eleger, dentre os seus ministros e presbíteros: a) a Diretoria do Presbitério; b) os seus
representantes para a composição do Sínodo ___________ e da Assembleia Geral da
IPIB; XXIV - indicar à Assembleia Geral, membros para compor o Tribunal Eclesiástico da
IPIB; XXVI - Integrar o Colégio Eleitoral para eleição da Diretoria da Assembleia Geral da
IPIB; XXV - processar e julgar membros de sua própria diretoria por infração administrativa
e disciplinar cometida no exercício da função, observado o contraditório e o amplo direito
de defesa; XXVI - destituir a sua Diretoria observado o contraditório e o direito de defesa;
XXVII - adquirir, alienar ou onerar bens do Presbitério. XXIII - aprovar e decidir sobre
reforma do Estatuto; XXIX - decidir sobre a dissolução do Presbitério nos termos do Art.
34; XXX - realizar reuniões e cultos comemorativos; XXXI - decidir qualquer assunto
pertinente à administração do Presbitério. (grifamos). Art. 33 - A Diretoria Executiva tem
por atribuições: I - velar pela fiel observância e execução das deliberações da Assembleia
do Presbitério, bem como dos concílios superiores; II - decidir sobre casos urgentes, ad
referendum da reunião seguinte da Assembleia do Presbitério, referidos nos incisos V, VI,
VIII, IX, XVI e XIX do Art. 3º e recurso do agravo deste Estatuto; III - estudar e propor à
Assembleia do Presbitério projetos de evangelização para regiões que ainda não tenham
a presença da IPI, visando a formação e organização de novas igrejas; IV - encaminhar
suas atas para aprovação pela Assembleia do Presbitério, indicando decisões tomadas ad
referendum do concílio; V - elaborar a proposta de orçamento e apresentá-la à Assembleia
do Presbitério em sua reunião ordinária; VI - administrar o Presbitério como organização

religiosa sem fins lucrativos.

VII - representar, ativa e passivamente, judicial e

extrajudicialmente o Presbitério. (grifamos). * Modelo do Estatuto da Igreja Local: Art. 1º e
23. Art. 1º - A Igreja Presbiteriana Independente de __________, constituída em ____de
____________de _______, nos artigos seguintes denominada simplesmente “Igreja”, é
uma organização religiosa cristã, de tradição reformada, fundada no sistema presbiteriano
de doutrina e governo, sem fins lucrativos, nos termos do Art. 44, inciso IV do Código Civil
Brasileiro, constituída eclesiasticamente por tempo e duração indeterminados por decisão
do Presbitério________, que se rege civilmente por este Estatuto e pelas normas
eclesiásticas da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, doravante denominada IPIB,
com a qual não mantém vínculo de coordenação e subordinação civil. Parágrafo único - A
Igreja tem como regra única e infalível de fé e prática as Sagradas Escrituras do Antigo e
Novo Testamentos, adotando a forma presbiteriana de governo federativo e o sistema
doutrinário da Confissão de Fé de Westminster. (grifamos). Art. 23 - O Conselho tem como
principais atribuições: I - admitir, transferir, disciplinar e demitir membros; II - velar pela fé
e conduta dos que se acham sob sua jurisdição, para que nenhum membro despreze as
ordenanças da Igreja e para que os pais não se descuidem de apresentar seus filhos ao
batismo; III - convocar a assembleia geral extraordinária para eleger presbíteros e
diáconos, ordená-los e dar-lhes investidura, discipliná-los e velar para que cumpram seus
deveres, bem como dar posse aos pastores designados pelo Presbitério; IV - representar
a igreja perante o poder civil; V - superintender toda administração financeira da Igreja; VI
- contratar e demitir funcionários da igreja; VII - superintender todas as atividades da
igreja, exceto as funções privativas do ministro; VIII - exercer poder disciplinar como
autoridade legal e eclesiástica, sobre os membros da igreja; IX - prestar à Assembleia
relatório do movimento financeiro e informações do movimento geral eclesiástico do ano
findo;

X - eleger representantes para o Presbitério; XI - autorizar a outorga de

procurações. (grifamos). Ainda, tendo em vista que o Sínodo consulente cita em sua
consulta, legislação da Federação Paulista de Futebol e de Futsal, trazemos à baila
legislação da Federação Nacional das Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais,
que se aproxima da ideia que construída pela Assembleia Geral da IPI do Brasil, sobre
desvinculação civil e administrativa de nossas Igrejas filiadas. Vejamos o que diz o artigo
5º, do Estatuto da Federação Nacional das Apaes, verbis: Art. 5.º A Federação Nacional
das Apaes preservará sua autonomia administrativa, financeira e jurídica perante as suas

filiadas, a Administração Pública e as entidades privadas, não gerando em nenhuma
hipótese direitos a vínculos empregatícios entre seus empregados, dirigentes, prepostos
e/ou contratados, competindo a cada uma, particularmente e com exclusividade, o
cumprimento das suas respectivas obrigações comerciais, contratuais, trabalhistas,
sociais, de acidentes do trabalho, previdenciárias, fiscais e tributárias, de conformidade
com a legislação vigente e/ou práticas comerciais, financeiras ou bancárias em vigor.
Disponível

em

:

http://www.feapaesp.org.br/material_download/56_FOR_81_Estatuto_da_Federacao_Naci
onal_das_Apaes%20(1).pdf. Acesso em 19 de junho de 2019). (grifamos). I – DA
CONCLUSÃO - Pelo exposto, oferecemos à Comissão Executiva da Assembleia Geral em
resposta ao que esta solicita desta Comissão, entendendo que o modelo de estatuto
proposto para os Sínodos, e outros modelos para os demais concílios da IPI do Brasil,
preserva o sistema federativo; Entendemos, ainda, que a expressão “sem coordenação
civil e subordinação administrativa” é secular e não se imiscui no regime federativo, do
qual a IPI do Brasil adota desde sua fundação em 31 de julho de 1903. Entendemos,
finalmente, que a questão financeira está bem tratada nos referidos modelos de estatuto,
como sendo dever e submissão espiritual, sem a conotação civil de vínculo; b)
Encaminhar o texto para os Sínodos e presbitérios da IPIB; c) Publicar no O Estandarte.
OUTRAS DECISÕES: Nomeia-se o Rev. Roberto Viani como relator da Comissão de
Textos Legais, substituindo o Rev. João Luiz Furtado. LEITURA E APROVAÇÃO DA ATA.
A ata foi lida e aprovada. ENCERRAMENTO DA REUNIÃO: A reunião foi encerrada às
17h40 com o hino o Pendão Real – CTP 412 e oração por Presb. Luiz Morosini. Para
constar, eu, Rev. Marcos Nunes da Silva, 1º secretário, lavrei a presente ata que também
é assinada pelos membros da Diretoria presentes à reunião.

ATA DA PRIMEIRA SESSÃO DA 70ª REUNIÃO DA COMISSÃO EXECUTIVA DA
ASSEMBLEIA GERAL DA IGREJA PRESBITERIANA INDEPENDENTE DO BRASIL –
EXERCÍCIO 2019 - 2023
DATA, HORA E LOCAL: 22 de novembro de 2019, com início às 9h15min, na sede da
Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, à Rua da Consolação, 2.121, São Paulo, SP.
PRESIDENTE: Rev. João Luiz Furtado. SECRETÁRIO: Rev. Alex Sandro dos Santos.
VERIFICAÇÃO DE PRESENÇA: DIRETORIA: Rev. João Luiz Furtado, presidente; Rev.
Ézio Martins de Lima, 1 o vice-presidente; Rev. Leontino Farias dos Santos, 2º vicepresidente; Rev. Alex Sandro dos Santos, 1º secretário, Presb. Moacir Enos Rosa, 2º
secretário. REPRESENTAÇÃO SINODAL: Sínodo Brasil Central: Rev. Rui de Araújo
Lobo; Sínodo Meridional: Presb. Luiz Carlos Morosini; Sínodo Minas Gerais: Rev.
Galdino Acassio Gomes da Silva; Sínodo Ocidental: Presb. Luiz Ribeiro da Silva; Sínodo
Oeste Paulista: Rev. Dênis Silva Luciano Gomes; Sínodo Osasco: Rev. Eliseu Fonda da
Silva; Sínodo Pantanal: Rev. Edson Augusto Rios; Sínodo Rev. Jonan Joaquim da
Cruz: Presb. Marcos Messias Sales Santos; Sínodo Rev. Jonas Dias Martins: Presb.
Odilon Alexandre Silveira Marques Pereira; Sínodo Rev. Manoel Machado: Rev. João
Batista Amaral de Oliveira; Sínodo São Paulo: Rev. Gilberto dos Santos Rodrigues.
Sínodo Rio São Paulo: Rev. Marcos Paulo de Oliveira; Sínodo Setentrional: Rev.
Mardonio de Sousa Pereira; Sínodo Sudoeste Paulista: Rev. Kleuber Leal da Silva;
Sínodo Sul de São Paulo: Rev. Evaldo Nogueira de Souza; Sínodo Vale do Rio Paraná:
Rev. Sérgio Gini. AUSENTE: Sínodo Borda do Campo. QUÓRUM: Havendo quórum, o
presidente declara abertos os trabalhos da 70ª Reunião da Comissão Executiva da
Assembleia Geral da IPI do Brasil, 5a Legislatura (2019 - 2023). DEMAIS PRESENÇAS:
Revª. Ildemara Querina Bonfim (Secretária Geral); Rev. Paulo César Souza (Secretário de
Transparência e Ouvidoria); Presb. Arnold Hermann Ferle (Administrador Geral); Presb.
Moacir Benvindo de Carvalho (Tesoureiro Geral); Jonas Furtado do Nascimento (Gestor
Missionário); Presb. Omar Augusto Leite Melo, Presb. Moisés José de Lima, Rev. Clayton
Leal da Silva (Conselheiros da Fundação Eduardo Carlos Pereira); Rev. Luiz Pereira de
Souza (Diretor Executivo da Fundação Eduardo Carlos Pereira); João Carlos de Oliveira
Batista (Secretário de Evangelização); Rev. Roberto Viani (Consultor Jurídico); Rev. Assir
Pereira (Presidente da Fundação Eduardo Carlos Pereira). DEVOCIONAL: A reunião teve

início com devocional dirigida pela Revª Ildemara, com a leitura do Salmo 126 e oração
feita pelo Rev. Gilberto. HORÁRIO REGIMENTAL: É aprovado o seguinte horário
regimental: Dia 22/11/2019, das 9h00 às 13h00 e das 14h00 às 17h30; Dia 23/11/2019,
das 9h00 às 13h00 e das 14h00 às 17h00. ENTRADA DE DOCUMENTOS: Comex-70.00,
da Fundação Eduardo Carlos Pereira, encaminhando convite para o culto de ação de
graças pela vida e ministério do Rev. Abival Pires da Silveira e atribuição de seu nome ao
edifício sede da Faculdade de Teologia de São Paulo da IPI do Brasil (FATIPI). Comex70.01, da Secretaria Geral, encaminhando resposta ao DOC.09/19 da 69ª COMEX-AG.
Comex-70.02, da Secretaria Geral, encaminhando documento da comissão de estudo
para regulamentação da Licenciatura no molde Educação a Distância (EAD). Comex70.03, da Secretaria Geral, encaminhando documento da Diretoria da AG da IPI do Brasil
propondo estabelecimento de parceria com o Centro Universitário de Maringá
(Unicesumar). Comex-70.04, da Secretaria Geral, encaminhando documento da Ordem da
Aliança Evangélica Presbiteriana dos Estados Unidos (ECO). Comex-70.05, da Secretaria
Geral, encaminhando documento da Secretaria de Transparência e Ouvidoria, sobre
regulamentação de parcelamento de dívidas das igrejas. Comex-70.06, do Sínodo
Meridional, encaminhando solicitação de perdão de dívida da 1ª IPI de Curitiba. Comex70.07, da Secretaria Geral, solicitando readequação do texto que regulamenta o Fundo de
Desenvolvimento de Igrejas Locais. Comex-70.08, da Secretaria Geral, encaminhando
documento da Comissão Permanente do Fundo de Desenvolvimento de Igrejas Locais
apresentando relatório acerca do pedido de ajuda financeira do Presbitério Norte do
Paraná. Comex-70.09, da Secretaria Geral, solicitando nomeação do Conselho Editorial
da “Revista Vida & Caminho” e do jornal “O Estandarte”. Comex-70.10, da Secretaria
Geral, encaminhando relatório do Ministério da Comunicação. Comex-70.11, da Secretaria
Geral, encaminhando documento da Consultoria de Legislação Eclesiástica, sobre
regulamentação de Reuniões Online e de Videoconferências, solicitando concessão de
prazo para entrega do relatório final. Comex-70.12, da Secretaria Geral, solicitando
normatização para pagamento de despesas de viagens e custeio. Comex-70.13, da
Secretaria Geral, encaminhando documento da Secretaria de Transparência e Ouvidoria,
a respeito do Acampamento Cristo é Vida. Comex-70.14, da Secretaria Geral,
encaminhando projeto de reforma da estrutura organizacional e administrativa da IPI do
Brasil elaborado pela Comissão de Reforma Administrativa. Comex-70.15, da Secretaria

Geral, solicitando substituição de membro da Secretaria de Música e Liturgia. Comex70.16, da Secretaria Geral, encaminhando documento da Comissão de Elaboração do
Código de Ética, solicitando prorrogação de prazo. Comex-70.17, da Secretaria Geral,
encaminhando documento do Ministério da Missão sobre projeto de parceria da Secretaria
Pastoral com o Corpo de Psicólogos e Psiquiatras Cristãos (CPPC). Comex-70.18, da
Secretaria Geral, encaminhando relatório da Secretaria de Evangelização. Comex-70.19,
da Secretaria Geral, encaminhando relatório sobre a situação de ministros em ministérios
extraordinários. Comex-70.20, da Secretaria Geral, encaminhando documento da
Secretaria de Transparência e Ouvidoria a respeito de parceria com o Instituto SARA.
Comex-70.21, da Secretaria Geral, encaminhando documento da Comissão de
Normatização de Funcionamento da Secretaria de Transparência e Ouvidoria (STO) sobre
normas de funcionamento da STO. Comex-70.22, da Secretaria Geral, encaminhando
documento do Conselho Fiscal da IPI do Brasil, apresentando o seu Regimento Interno.
Comex-70.23, da Secretaria Geral, encaminhando documento do Ministério da Missão,
apresentando o Manual dos Secretários Sinodais, Presbiteriais e Coordenadorias Locais.
Comex-70.24, da Secretaria Geral, solicitando nomeação de conselheiro para a
Coordenadoria Nacional da UMPI (CNU). Comex-70.25, da Secretaria Geral, solicitando
aprovação de datas para as reuniões da COMEX em 2020. Comex-70.26, da Secretaria
Geral, encaminhando documento da Diretoria da Assembleia Geral da IPI do Brasil sobre
troca dos escritórios jurídico e contábil. Comex-70.27, da Secretaria Geral, encaminhando
relatório da Secretaria de Transparência e Ouvidoria. Comex-70.28, da Secretaria Geral,
encaminhando documento da Diretoria da Assembleia Geral da IPI do Brasil sobre
Encontro de Lideranças para Elaboração do Plano Estratégico da IPI do Brasil. Comex70.29, da Secretaria Geral, encaminhando solicitação para realização da 71ª Reunião da
COMEX na UNICESUMAR. Comex-70.30, da Secretaria Geral, solicitando nomeação dd
Comissão para Estudo do Tema da Teologia Reformada – Art. 55 da Lei Complementar.
Comex-70.31, da Secretaria Geral, encaminhando relatório do Ministério da Educação.
Comex-70.32, da Secretaria Geral, encaminhando relatório do Ministério da Comunicação
sobre plataforma Inchurch. Comex-70.33, da Secretaria Geral, encaminhando documento
da Secretaria de Transparência e Ouvidoria sobre o e-Social. Comex-70.34, da Secretaria
Geral, encaminhando documento da Secretaria de Transparência e Ouvidoria sobre
conflito de leis. Comex-70.35, da Secretaria Geral, encaminhando relatório sobre a

situação da IPI do Brasil junto aos organismos eclesiásticos aos quais está filiada. Comex70.36, da Secretaria Geral, encaminhando documento da Secretaria de Transparência e
Ouvidoria sobre procedimento quanto ao artigo 151 da Lei Complementar. Comex-70.37,
da Secretaria Geral, encaminhando Documento do Ministério da Comunicação solicitando
autorização para proceder estudos de adequação de identidade visual da IPI do Brasil.
Comex-70.38, da Secretaria Geral, encaminhando documento da Secretaria de
Transparência e Ouvidoria, sobre o Centro de Treinamento Missionário (CTM) Sudeste.
Comex-70.39, da Secretaria Geral, encaminhando relatório da Administração Geral da IPI
do Brasil. Comex-70.40, da Secretaria Geral, encaminhando relatório da Assessoria de
Estatística. Comex-70.41, da Secretaria Geral, encaminhando solicitação da
Administração Geral para a venda do veículo Fiat Doblo. Comex-70.42, da Secretaria
Geral, encaminhando relatório dos Representantes da IPI do Brasil na Missão Evangélica
Caiuá e solicitação de empréstimo. Comex-70.43, do Sínodo Sul de São Paulo,
encaminhando consulta do Presbitério de Sorocaba. Comex-70.44, do Sínodo Ocidental,
encaminhando seu Estatuto para verificação. Comex-70.45, do Sínodo Rev. Manoel
Machado, encaminhando solicitação do Presbitério Nordeste de repasse de saldo de
ofertas internacionais à 2a IPI de Natal. Comex-70.46, da Secretaria Geral, encaminhando
solicitação do Instituto de Juristas Cristãos do Brasil. Comex-70.47, da Secretaria Geral,
encaminhando pedido de oração do Conselho Latino Americano de Igrejas (CLAI)
Continental pelos Bolivianos. Comex-70.48, da Secretaria Geral, encaminhando relatório
da Tesouraria Geral. Comex-70.49, da Secretaria Geral, encaminhando documento da
Secretaria de Transparência e Ouvidoria sobre dívida da IPI do Brasil a respeito de sua
propriedade em Cuiabá. Comex-70.50, da Secretaria Geral, encaminhando relatório de
atividades. Comex-70.51, do Ministério da Missão, encaminhando relatório. Comex-70.52,
da Secretaria Geral, encaminhando relatório da Administração Geral sobre reforma no
apartamento de propriedade da IPI do Brasil na rua Visconde de Ouro Preto, em São
Paulo, SP. DECISÕES: Quanto ao Documento Comex-70.00 (da Fundação Eduardo
Carlos Pereira, encaminhando convite para o culto de ação de graças pela vida e
ministério do Rev. Abival Pires da Silveira e atribuição de seu nome no edifício sede da
FATIPI), Decide: Tomar conhecimento e participar do evento. É concedida a palavra ao
Rev. Assir Pereira que apresentou os membros da Diretoria da Fundação Eduardo Carlos
Pereira e informou que, no dia 13/11/2019, foi assinado novo contrato com as empresas

Dholi e Dherano referente à terceirização de prestação de serviços no Cemitério
Congonhas. Registra-se voto de apreciação às Diretorias das Gestões 2015–2019 e
2019–2023 da Fundação Eduardo Carlos Pereira, com apoio da Diretoria da AG da gestão
2015-2019, pelo empenho na assinatura do novo contrato. Quanto ao Documento
Comex-70.31 (da Secretaria Geral, encaminhando relatório do Ministério da Educação),
Decide: Tomar conhecimento e registrar que a Faculdade de Teologia da IPI do Brasil
(FATIPI) obteve o conceito 5 no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes
(ENADE). Quanto ao Documento Comex-70.18 (da Secretaria Geral, encaminhando
relatório da Secretaria de Evangelização), Decide: Aprovar o relatório e as propostas
apresentadas. SUSPENSÃO E REINÍCIO DA SESSÃO: Às 12h50 é suspensa a sessão
com oração feita pelo Rev. Mardonio de Sousa Pereira e reaberta às 14h00. ASSENTO:
Às 14h00, registra-se a presença do Sínodo Borda do Campo, representado pelo Presb.
Ricardo Heumuth Benedetti. Quanto ao Documento Comex-70.01 (da Secretaria Geral,
encaminhando resposta ao DOC.09/19 da 69ª COMEX-AG 02), Decide: Tomar
conhecimento e acrescentar o nome do Rev. Mário Ademar Fava à Comissão de Textos
Legais. Quanto ao Documento Comex-70.02 (da Secretaria Geral, encaminhando
documento da comissão de estudo para regulamentação da Licenciatura no molde EAD),
Decide: 1) Conceder prazo até a última reunião da COMEX de 2020 para normatizar a
licenciatura supervisionada pela FATIPI; 2) Aprovar alteração no documento de
“Licenciatura Supervisionada - continuação da formação pastoral”, ficando a seguinte
redação no conteúdo programático sobre pregação nas igrejas do presbitério com
avaliação: “1.1 O presbitério fará a agenda de pregações em conjunto com o candidato e
o tutor.” Que se mantenha a realização das palestras no formato EAD conforme decidido
na última reunião da COMEX. Quanto ao Documento Comex-70.03 (da Secretaria Geral,
encaminhando documento da Diretoria da Assembleia Geral da IPI do Brasil de
estabelecimento de parceria com a Unicesumar), Decide: 1. Aprovar o Convênio para
concessão de descontos nos cursos presencial e EAD da UNICESUMAR, na forma
proposta no Instrumento de Convênio; 2. Definir que até a próxima reunião da COMEX, os
Ministérios de Missão, Educação e Comunicação elaborem, em entendimento com a
UNICESUMAR, os termos de uma futura parceria com a referida instituição de ensino, em
suas respectivas áreas; 3. Definir que, na próxima reunião da COMEX, seja deliberado o
estabelecimento das referidas parcerias, dando-se os passos para a assinatura dos

respectivos documentos pelos representantes legais das duas instituições. 4. Aprovar que
a próxima reunião da COMEX, a realizar-se nos dias 27 e 28 de março de 2020, seja nas
dependências da UNICESUMAR. Quanto ao Documento Comex-70.33 (da Secretaria
Geral, encaminhando Documento da Secretaria de Transparência e Ouvidoria, sobre o eSocial), Decide: Após ouvir os Presbs.: Aristeu de Olveira e Abel de Oliveira, 1) Expedir
um comunicado oficial sobre o e-social às igrejas; 2) Elaborar vídeos e textos de instrução
sobre o assunto para ser disponibilizado nos meios de comunicação da IPI do Brasil.
Quanto ao Documento Comex-70.51 (do Ministério da Missão, encaminhando relatório),
Decide: 1) Tomar conhecimento e arquivar; 2) Transferir o “Acampamento Cristo é Vida”
para a Administração Geral da IPI do Brasil. Quanto ao Documento Comex-70.04 (da
Secretaria Geral, encaminhando documento da ECO), Decide: Autorizar a participação
do Presidente da Assembleia Geral da IPI do Brasil, Rev. João Luiz Furtado, como
observador na Assembleia da ECO, a ser realizada nos dias 4 a 6 de fevereiro de 2020,
na cidade de Dallas, Texas, EUA. Quanto ao Documento Comex-70.05 (da Secretaria
Geral, encaminhando documento da Secretaria de Transparência e Ouvidoria, sobre
regulamentação de parcelamento de dívidas das igrejas), Decide: 1) Que as igrejas que
confessarem suas dívidas até o dia 31/12/19 poderão fazer sua proposta de
parcelamento, dando-se autonomia para a Comissão de Avaliação de Parcelamentos para
negociar valores e prazos que atendam aos interesses mútuos; 2) Que as igrejas que
confessarem suas dívidas após o dia 01/01/2020 obedecerão à seguinte legislação: “Os
parcelamentos serão concedidos mediante solicitação das igrejas locais, com
conhecimento do Presbitério a que estão jurisdicionadas, contendo: A) Valor devido e
período de inadimplência; B) Prazo do pagamento, em meses; C) Compromisso das
igrejas de que irão honrar esses pagamentos, sem prejuízo dos valores vincendos; D)
Relação da arrecadação da Igreja, mês a mês, dos últimos 12 meses, anexando balanço,
até o mês anterior ao pedido de parcelamento; E) O prazo de pagamento não poderá
ultrapassar a 100 meses; F) O valor das parcelas não poderá ser inferior a R$ 100,00
(cem reais); G) Informar Sínodos e Presbitérios sobre a nova regulamentação. Quanto ao
Documento Comex-70.06 (do Sínodo Meridional, encaminhando solicitação de perdão de
dívida da 1ª IPI de Curitiba), Decide: Retirar da pauta o documento por contrariar decisão
em vigor da Assembleia Geral que veta o perdão de dívidas das igrejas para com a
tesouraria da Assembleia Geral. Quanto ao Documento Comex-70.07 (da Secretaria

Geral, solicitando readequação do texto que Regulamenta o Fundo de Desenvolvimento
de Igrejas Locais), Decide: “Que o fundo de apoio às igrejas seja recomposto no valor de
R$ 100.000,00 (cem mil reais); e que, a partir desta decisão, seja acrescido de 1% das
receitas anuais da tesouraria da IPIB e 10% proveniente das receitas de eventual venda
do imóvel denominado Chácara Bethel, localizado em Sorocaba/SP.” Quanto ao
Documento Comex-70.08 (da Secretaria Geral, encaminhando documento da Comissão
Permanente do Fundo de Desenvolvimento de Igrejas Locais, relatório acerca do pedido
de ajuda financeira do Presbitério Norte do Paraná), Decide: Acolher o documento e
arquivar. Quanto ao Documento Comex-70.09 (da Secretaria Geral, solicitando
nomeação do Conselho Editorial da Revista Vida & Caminho e do jornal “O Estandarte”),
Decide: Nomear para o mandato de quatro anos (2019 a 2023), os seguintes irmãos: Rev.
André Tadeu de Oliveira, relator; Rev. Ézio Martins de Lima, Prof. José Ricardo Cano,
Jornalista Fernando Hessel e Revª. Shirley Maria dos Santos Proença. Quanto ao
Documento Comex-70.10 (da Secretaria Geral, encaminhando relatório do Ministério da
Comunicação), Decide: Tomar conhecimento e arquivar. Quanto ao Documento Comex70.11 (da Secretaria Geral, encaminhando documento da Consultoria de Legislação
Eclesiástica, sobre regulamentação de Reuniões Online e

de Videoconferências,

solicitando concessão de prazo para entrega do relatório final), Decide: Conceder o prazo
até a próxima reunião da COMEX para a apresentação do relatório final e aprovar o
parecer da Secretaria de Transparência e Ouvidoria fundamentado na regulamentação da
COMEX-AG, com data de 29/04/2016, que autorizou reuniões nesta modalidade, em
caráter excepcional. Quanto ao Documento Comex-70.13 (da Secretaria Geral,
encaminhando documento da Secretaria de Transparência e Ouvidoria, a respeito do
Acampamento Cristo é Vida), Decide: 1) Autorizar a Comissão do “Acampamento Cristo é
Vida” a proceder estudo a respeito da destinação do imóvel; 2) Determinar que todas as
atividades promovidas pelo “Acampamento Cristo é Vida” sigam a Cartilha de
Gerenciamento de Riscos e Normas já estabelecida pela COMEX. Relatório da
Secretaria do Museu e Arquivo Histórico da IPI do Brasil: O Rev. Éber Ferreira Silveira
Lima presta relatório sobre as atividades de organização do Museu e Arquivo Histórico da
IPI do Brasil. Informações sobre convites: O Presidente da AG da IPI do Brasil informa
alguns convites: 1) as igrejas de São Paulo/SP foram convidadas para uma reunião que
tratará da “Lei de Anistia” referente à regularização de imóveis das igrejas com a

vereadora Patrícia Bezerra, em data a ser definida; 2) inclusão no calendário de 2020 da
IPI do Brasil da agenda da Sociedade Bíblica do Brasil (SBB); 3) evento denominado
“Iniciativa Inter-religiosa das Florestas Tropicais” a ser realizado nos dias 4 e 5 de
dezembro/2019

no Hotel Radisson Paulista na Alameda Santos, 85, Paraíso, São

Paulo/S, do qual participarão: Rev. João Luiz, Rev. Áureo Rodrigues de Oliveira (do
comitê organizador); Rev. Marcos Nunes da Silva, Prof. César Marques Lopes;
Seminarista Almir Pereira da Costa e Presbítera Eleni Rodrigues Mender Rangel, todos
representando a IPI do Brasil e a FATIPI. ENCERRAMENTO DA SESSÃO: A sessão foi
encerrada às 17h25 com oração realizada pelo Presb. Odilon. Para constar, eu, Rev. Alex
Sandro dos Santos, 1º secretário, lavrei a presente ata que também é assinada pelos
membros da Diretoria presentes à reunião.

ATA SEGUNDA SESSÃO DA 70ª REUNIÃO DA COMISSÃO EXECUTIVA DA ASSEMBLEIA
GERAL DA IGREJA PRESBITERIANA INDEPENDENTE DO BRASIL – EXERCÍCIO 2019 2023
DATA, HORA E LOCAL: 23 de novembro de 2019, com início às 9h00min, na sede da Igreja
Presbiteriana Independente do Brasil, à Rua da Consolação, 2.121, São Paulo, SP.
PRESIDENTE: Rev. João Luiz Furtado. SECRETÁRIO: Rev. Alex Sandro dos Santos.
VERIFICAÇÃO DE PRESENÇA: DIRETORIA: Rev. João Luiz Furtado, presidente; Rev. Ézio
Martins de Lima, 1o vice-presidente; Rev. Leontino Farias dos Santos, 2º vice-presidente; Rev.
Alex Sandro dos Santos, 1º secretário, Presb. Moacir Enos Rosa, 2º secretário.
REPRESENTAÇÃO SINODAL: Sínodo Brasil Central: Rev. Rui de Araújo Lobo; Sínodo
Meridional: Presb. Luiz Carlos Morosini; Sínodo Minas Gerais: Rev. Galdino Acassio Gomes
da Silva; Sínodo Ocidental: Presb. Luiz Ribeiro da Silva; Sínodo Oeste Paulista: Rev. Dênis
Silva Luciano Gomes; Sínodo Osasco: Rev. Eliseu Fonda da Silva; Sínodo Pantanal: Rev.
Edson Augusto Rios; Sínodo Rev. Jonan Joaquim da Cruz: Presb. Marcos Messias Sales
Santos; Sínodo Rev. Jonas Dias Martins: Presb. Odilon Alexandre Silveira Marques Pereira;
Sínodo Rev. Manoel Machado: Rev. João Batista Amaral de Oliveira; Sínodo São Paulo: Rev.
Gilberto dos Santos Rodrigues. Sínodo Rio São Paulo: Rev. Marcos Paulo de Oliveira; Sínodo
Setentrional: Rev. Mardonio de Sousa Pereira; Sínodo Sudoeste Paulista: Rev. Kleuber Leal
da Silva; Sínodo Sul de São Paulo: Rev. Evaldo Nogueira de Souza; Sínodo Vale do Rio
Paraná: Rev. Sérgio Gini. QUÓRUM: Havendo quórum, o presidente declara aberta a 2a sessão
da 70ª Reunião da Comissão Executiva da Assembleia Geral da IPI do Brasil, Exercício 2019 2023. DEMAIS PRESENÇAS: Rev. Ildemara Querina Bonfim (Secretária Geral); Rev. Paulo
César Souza (Secretário de Transparência e Ouvidoria); Presb. Arnold Hermann Ferle
(Administrador Geral); Presb. Moacir Benvindo de Carvalho (Tesoureiro Geral); Rev. Jonas
Furtado do Nascimento (Gestor Missionário); Rev. Clayton Leal Silva (Conselheiro da Fundação
Eduardo Carlos Pereira); Rev. Roberto Viani (Consultor Jurídico); Rev. Eugênio Soria de
Anunciação (Ministro da Comunicação); Presb. Ronaldo Andrade (Coordenador Nacional de
Adultos). AUSENTE: Sínodo Borda do Campo. DEVOCIONAL: A reunião teve início com oração
feita pelo Presb. Moacir Enos Rosa. POSSE DA COORDENADORIA NACIONAL DA UMPI
(CNU): Com oração realizada pelo Rev. Dênis, foi empossada a Coordenadoria de 2019 a 2023,

eleita pelas Coordenadorias Regionais, ficando assim constituída: Coordenador, Luiz Felipe
Menestrel; Vice-Coordenadora, Andressa Araújo; 1 o Secretário, Rodrigo Óscar Pereira Bezerra;
2o secretário, Evandro Júnior; Tesoureiro, Christopher Silva. O Presb. Ronaldo Andrade,
coordenador da Coordenadoria Nacional de Adultos (CNA), apresentou relatório verbal sobre as
atividades da CNA. DECISÕES: Quanto ao Documento Comex-70.15 (da Secretaria Geral,
solicitando substituição de membro da Secretaria de Música e Liturgia), Decide: Aprovar a
substituição do Rev. Daniel Zemuner Barbosa pelo Rev. Lucas Bruder de Oliveira. Quanto ao
Documento Comex-70.14 (da Secretaria Geral, encaminhando projeto da de reforma da
estrutura organizacional e administrativa da IPI do Brasil apresentado pela Comissão de
Reforma Administrativa), Decide: Nomear uma nova Comissão, composta pelos membros da
Comissão de Textos Legais e da Comissão de Reforma Administrativa, substituindo o Rev.
Roberto Mauro de Souza Castro pela Secretária Geral, Revª. Ildemara Bonfim, para adequar de
imediato a estrutura organizacional administrativa à luz dos textos legais, homologados pela
Assembleia Geral em 2017, a fim de que apresente relatório até a próxima reunião da COMEX.
Quanto ao Documento Comex-70.28 (da Secretaria Geral, encaminhando Documento da
Diretoria, sobre Encontro de Lideranças para Elaboração do Plano Estratégico da IPI do Brasil),
Decide: 1) Convocar para os dias 22 e 23 de maio de 2020, em local a ser definido pela
Administração da IPI do Brasil, uma reunião com os presidentes de Presbitérios e Sínodos
objetivando colher dados, informações e sugestões com vistas à elaboração de um
Planejamento Estratégico para a IPI do Brasil; 2) Apresentar, nessa reunião, o Projeto de
Reforma Administrativa a ser elaborado pela nova comissão acima nomeada, para conhecimento
do Presbitérios e Sínodos; 3) Estabelecer que o custo de hospedagem dessa reunião será de
responsabilidade da AG, enquanto as despesas de alimentação e deslocamento ficará por conta
dos Presbitérios e Sínodos; 3) Convocar Assembleia Geral Extraordinária, em data a ser definida
na próxima reunião da COMEX, para discutir e aprovar o planejamento estratégico e eventual
reforma administrativa, incluindo alterações nos documentos legais da IPI do Brasil, caso sejam
necessárias. Quanto ao Documento Comex-70.29 (da Secretaria Geral, encaminhando
solicitação para realização da 71ª reunião da COMEX na UNICESUMAR). Decide. Atender à
solicitação e agendar para os dias 27 e 28 de março de 2020, a realização da 71ª reunião da
COMEX nas dependências da UNICESUMAR. AUTORIZAÇÃO PARA RETIRAR-SE:

Às

13h00, autoriza-se a retirada dos Revs. Edson Augusto Rios, Kleuber Leal da Silva e Galdino
Acassio. Gomes da Silva. DECISÕES: Quanto ao Documento Comex-70.12 (da Secretaria

Geral, solicitando normatização para pagamento de despesas de viagens e custeio), Decide:
Encaminhar o documento à Secretaria de Transparência e Ouvidoria para melhor detalhamento.
Quanto ao Documento Comex-70.16 (da Secretaria Geral, encaminhando documento da
Comissão de Elaboração do Código de Ética, solicitando prorrogação de prazo cumprimento de
seu trabalho), Decide: Prorrogar o prazo até a 72a reunião da COMEX para a elaboração do
referido Código. Quanto ao Documento Comex-70.17 (da Secretaria Geral, encaminhando
documento do Ministério da Missão, sobre projeto parceria da Secretaria Pastoral com o Corpo
de Psicólogos e Psiquiatras Cristãos (CPPC), Decide: Determinar que a Secretaria de Ação
Pastoral faça gestões junto ao CPPC para adequar o projeto à luz das questões suscitadas pela
Secretaria de Transparência e Ouvidoria, apresentando o novo documento de parceria para a
Secretária Geral no prazo de 30 (trinta) dias, para os devidos encaminhamentos. SUSPENSÃO
E REINÍCIO DA SESSÃO. Às 13h15 é suspensa a sessão, sendo reiniciada às 14h10.
DECISÕES: Quanto ao Comex-70.21 (da Secretaria Geral, encaminhandoDocumento da
Comissão de Normatização de Funcionamento da Secretaria de Transparência e Ouvidoria
sobre Normas de funcionamento da STO), Decide: Aprovar nos seguintes termos: NORMAS DE
FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPARÊNCIA E OUVIDORIA DA IGREJA
PRESBITERIANA INDEPENDENTE DO BRASIL - CAPÍTULO I - DOS OBJETIVOS E
FINALIDADES - Art. 1º. A Secretaria de Transparência e Ouvidoria (STO) da IPI do Brasil,
organizada por deliberação da 11ª Reunião da Assembleia Geral, realizada em Sorocaba, SP,
no ano de 2019, tem como finalidade certificar que as atividades previstas para a organização,
as funções desempenhadas e as operações realizadas pelos responsáveis de cada área da
estrutura administrativa e organizacional, bem como os controles operacionais e todos os atos
administrativos estejam em conformidade com o disposto no ordenamento jurídico da IPI do
Brasil e na legislação vigente no país. Objetiva também receber, registrar e dar encaminhamento
às denúncias, reclamações, críticas, sugestões e elogios dos membros das igrejas e concílios
federados, bem como de outros entes e da sociedade civil. - CAPÍTULO II - DA COMPETÊNCIA
DA SECRETARIA - SEÇÃO I - DA TRANSPARÊNCIA - Art. 2º. Para o cumprimento de seus
objetivos e finalidades no âmbito da Transparência, a STO tem as seguintes competências: I.
Propor normas de melhorias operacionais na governança corporativa da IPI do Brasil; II. Ter
acesso a todos os documentos da Igreja; III. Ter acesso a todas as decisões tomadas na
administração, ministérios, secretarias e coordenadorias da IPI do Brasil; IV. Monitorar as
atividades da administração central da Igreja; V. Acompanhar o funcionamento das atividades do

Escritório Central, prestando informações ao Administrador Geral de situações encontradas; VI.
Implementar e manter procedimentos internos para prevenção de fraudes à licitação e contratos
administrativos; VII. Implementar e manter o sistema de “Due diligence” para contratações e,
quando for o caso, para a supervisão de terceiros; VIII. Prevenir conflitos de interesses; IX.
Averiguar empresas que prestam serviços à IPI do Brasil, quanto à sua reputação, situação
jurídica e competência para a realização do serviço, prestando parecer ao Administrador Geral;
X. Acompanhar a organização de eventos realizados pela IPI do Brasil no âmbito de suas
secretarias e coordenadorias, prestando relatório para a Comissão Executiva da Assembleia
Geral (Comex/AG); XI. Averiguar a regularidade dos atos praticados pelos órgãos de
administração, pelos ministérios, secretarias e coordenadorias da Igreja; XII. Identificar e propor
procedimentos que assegurem a interrupção de irregularidades e a remediação de danos,
eventualmente identificados e recomendados nos relatórios da Ouvidoria, da Auditoria e/ou do
Conselho Fiscal; XIII. Manter sob sua guarda os termos de aceite do Código de Ética da IPI do
Brasil; XIV. Zelar pelo cumprimento do Código de Ética da IPI do Brasil, reportando-se à
Comissão de Ética; XV. Acompanhar a periodicidade das reuniões da Diretoria da Assembleia
Geral e as suas decisões; XVI. Encaminhar denúncias às instâncias competentes, visando
medidas disciplinares, quando aplicáveis; XVII. Manter o Portal da Transparência ativo e
atualizado; XVIII. Prestar relatórios à Assembleia Geral por intermédio de sua Comex/AG. SEÇÃO II - DA OUVIDORIA - Art. 3º. Para o cumprimento de seus objetivos e finalidades no
âmbito da Ouvidoria, a STO tem as seguintes competências: I. Criar e gerenciar canais de
denúncias, reclamações, críticas, sugestões e elogios; II. Gerar protocolo de atendimento, o qual
deve ser fornecido ao demandante; III. Receber, registrar, instruir, analisar, dar tratamento formal
e adequado e responder, no prazo de vinte (20) dias, prorrogável por mais dez (10) dias, as
reclamações, denúncias, críticas e sugestões recebidas; IV. Prestar os esclarecimentos
necessários e dar ciência ao demandante acerca dos procedimentos e providências adotadas; V.
Manter aberto o canal de comunicação entre a IPI do Brasil e os públicos interno (empregados,
voluntários, ministros, missionários, igrejas e concílios) e externo (sociedade civil); VI. Atender as
demandas encaminhadas pela Assembleia Geral, por sua COMEX/AG, pela Diretoria da
Assembleia Geral, por órgãos públicos, por outras organizações eclesiásticas, por entidades
públicas ou privadas. VII. Manter sistema de controle atualizado das demandas recebidas, de
forma que possam ser evidenciados o histórico de atendimentos e os dados de identificação dos
demandantes, com toda documentação e as providências adotadas; VIII. Encaminhar denúncias,

visando medidas disciplinares, quando aplicáveis, às instâncias competentes; IX. Manter o Canal
da Ouvidoria ativo e atualizado; X. Prestar relatórios à Assembleia Geral por intermédio de sua
Comex/AG. - CAPÍTULO III - DO SECRETÁRIO - Art. 4º. Para o seu funcionamento, a STO
contará com um secretário devidamente contratado pela Comex/AG. Parágrafo único. A carga
horária de trabalho do secretário será determinada pela Comex/AG e a remuneração será
contemplada no plano de cargos e salários da IPI do Brasil. Art. 5º. São requisitos e atribuições
do secretário da STO: I. Pautar a sua conduta pelos princípios da legalidade, moralidade e
impessoalidade e, principalmente, pelos apresentados nas Escrituras Sagradas; II. Tratar o
público com respeito e urbanidade no exercício de suas funções; III. Manter sigilo das
informações recebidas, sendo passível de responsabilidade civil, criminal e eclesiástica por
eventuais divulgações indevidas; IV. Acompanhar os processos de controles internos da
administração; V. Emitir todos os relatórios e pareceres determinados pelas competências da
STO; VI. Comparecer às reuniões da Comex/AG, devendo prestar esclarecimentos sempre que
solicitado; VII. Compor como relator a Comissão de Ética da IPI do Brasil; VIII. Demonstrar, para
toda a denominação, para as demais instituições eclesiásticas e para-eclesiásticas e à
sociedade civil, a transparência e a credibilidade da IPI do Brasil. Art. 6º. No interregno das
reuniões da Comex/AG, o secretário se reporta diretamente ao presidente da Diretoria da
Assembleia Geral. - CAPÍTULO IV - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS - Art. 7º. As normas da STO
entram em vigência “in totum” após a sua aprovação pela Comex/AG. Art. 8º. Os casos omissos
serão decididos pela Comex/AG. Quanto ao Documento Comex-70.22 (da Secretaria Geral,
encaminhando Documento do Conselho Fiscal da IPI do Brasil, apresentando o seu Regimento
Interno, Decide: Aprovar nos seguintes termos: REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO
FISCAL DA IGREJA PRESBITERIANA INDEPENDENTE DO BRASIL - TÍTULO I - DA
DEFINIÇÃO E DA FINALIDADE - Art. 1º. O Conselho Fiscal é o órgão responsável pela
fiscalização assídua e minuciosa da administração da Igreja Presbiteriana Independente do
Brasil (IPIB), sujeito aos ditames do ordenamento jurídico pátrio, do Estatuto Social, do
ordenamento jurídico da IPIB (Constituição e sua Lei Complementar) e regido por este
instrumento. Art. 2º. O Conselho Fiscal tem como finalidade certificar que as atividades previstas
para a organização, as funções desempenhadas e as operações realizadas pelos responsáveis
competentes, os controles operacionais, os registros e as demonstrações contábeis e demais
atos e fatos administrativos estão em conformidade com o disposto em seu ordenamento jurídico
e na legislação e normas aplicáveis às organizações religiosas. - TÍTULO II - DA

ORGANIZAÇÃO - CAPÍTULO ÚNICO - DAS REUNIÕES - SEÇÃO I - O LOCAL E DA
PERIODICIDADE - Art. 3º. O Conselho Fiscal reunir-se-á, ordinariamente, uma vez a cada três
meses, em dia e hora previamente marcados, e, extraordinariamente, sempre que necessário,
por proposta de qualquer um dos seus integrantes, visando ao cumprimento de suas finalidades.
§ 1º. Preferencialmente as reuniões serão na sede da IPIB, na forma de cronograma préaprovado. § 2º. Somente serão realizadas reuniões fora da sede da IPIB ou por meio de
chamada de videoconferência quando plenamente justificadas e previamente aprovadas pelo
colegiado. § 3º. Na eventual impossibilidade de se realizarem as reuniões ordinárias, o Conselho
é obrigado a se reunir, ao menos, uma vez ao ano. § 4º. O custeio para as reuniões e demais
atividades do Conselho será suportado pela Tesouraria Geral da IPIB. - SEÇÃO II - DA
DIREÇÃO E DA CONVOCAÇÃO - Art. 4º. Na primeira reunião, o colegiado escolherá entre
seus membros um Presidente para convocar e dirigir os trabalhos das reuniões, um VicePresidente para substituir o Presidente em seus impedimentos e um Secretário para lavrar as
atas. Art. 5º. As reuniões serão convocadas pelo Presidente do Conselho Fiscal e, quando da
sua ausência, pelo Vice-Presidente ou por qualquer de seus membros, diante de solicitação não
atendida pelos dois anteriores. Parágrafo único. As reuniões também poderão ser convocadas
por solicitação da Diretoria da Assembleia Geral, da Comissão Executiva da Assembleia Geral e
pela própria Assembleia Geral. - SEÇÃO III - DO QUÓRUM - Art. 6º. As reuniões se realizarão
somente com a presença de, pelo menos, três dos cinco membros do colegiado. Parágrafo
único. Na falta de quórum, os membros presentes poderão analisar e discutir documentos,
porém, sem efeito deliberativo e sem registro em ata. - SEÇÃO IV - DA VOTAÇÃO E DA
FORMALIZAÇÃO - Art. 7º. As deliberações serão tomadas pela maioria de votos dos presentes
e constarão de atas, lavradas em folhas soltas numeradas a serem encadernadas, lidas,
aprovadas e assinadas ao final dos trabalhos pelos presentes. § 1o. Em caráter excepcional, as
atas poderão ser lavradas posteriormente, devendo ser aprovadas e assinadas,
impreterivelmente, na reunião ordinária seguinte. § 2o. As atas deverão ser lavradas observadas
as normas de elaboração de atas da IPIB, encadernadas em livro próprio devidamente
numerado de dois em dois anos, e submetidas para apreciação da Assembleia Geral da IPIB.
Art. 8o. Depois de assinadas, serão entregues cópias das atas para todos os conselheiros,
exceto quando não for possível, situação em que as cópias serão enviadas aos membros do
Conselho no prazo máximo de cinco dias corridos a partir da data da realização da reunião. Art.
9o. Todos os documentos relacionados às reuniões, inclusive os originais das atas, ficarão

arquivados no Escritório Central da IPIB. Parágrafo único. Não será permitida, em hipótese
alguma, a retirada de documentos contábeis ou de qualquer outro documento original. - SEÇÃO
V - DO CRONOGRAMA ANUAL - Art. 10. Na última reunião de cada ano, o Conselho Fiscal
aprovará o cronograma anual para a realização das reuniões do ano seguinte. - TÍTULO III DAS COMPETÊNCIAS - SEÇÃO I - FISCALIZAÇÃO E PARECERES - Art. 11. Compete ao
Conselho Fiscal, além das atribuições decorrentes de lei ou de atos normativos internos,
atendidas as decisões da Assembleia Geral da IPIB: I. examinar a situação dos negócios
sociais, das receitas e das despesas, dos pagamentos e dos recebimentos, das operações em
geral e de outras questões econômicas, verificando a adequada e regular escrituração; II.
verificar, mediante exame dos livros, atas e outros registros, se as decisões adotadas estão
sendo corretamente implementadas; III. observar o cumprimento das determinações da Diretoria
da AG ao Administrador Geral e ao Tesoureiro Geral; IV. inteirar-se do cumprimento das
obrigações da IPIB em relação às autoridades fiscais, trabalhistas ou administrativas e às igrejas
federadas e verificar se existem pendências; V. examinar os controles existentes relativos a
valores e documentos de reembolsos de despesas e outros afins; VI. avaliar a execução do
trabalho da Secretaria de Transparência e Ouvidoria; VII. examinar a regularidade do
recebimento de créditos das igrejas federadas e dos concílios inferiores; VIII. examinar
minuciosamente as despesas havidas para a execução da atividade fim da organização; IX.
averiguar a atenção dispensada pela Diretoria da AG, pelo Secretário Geral e/ou pelo secretário
de Transparência e Ouvidoria às reclamações, sugestões e propostas das igrejas federadas e
dos concílios inferiores; X. analisar balancetes mensais e balanços gerais, demonstrativos de
sobras e perdas, assim como o relatório de gestão e outros, emitindo parecer sobre esses
documentos para a Assembleia Geral; XI. inteirar-se dos relatórios de auditoria e verificar se as
observações neles contidas foram consideradas pela Secretaria de Transparência e Ouvidoria,
pela Diretoria da AG e pelos Secretário Geral, Administrador Geral e Tesoureiro Geral; XII.
analisar o cumprimento do plano orçamentário da administração e das secretarias e
coordenadorias, bem como de eventos e outras ações institucionais; XIII. exigir da Diretoria da
AG, do Secretário Geral, do Administrador Geral, do Tesoureiro Geral, do secretário de
Transparência e Ouvidoria, dos diretores de Ministérios, dos secretários e dos coordenadores,
relatórios específicos, declarações por escrito ou prestação de esclarecimentos, quando
necessário; XIV. apresentar à Comissão Executiva da AG, com periodicidade mínima
quadrimestral, relatório contendo conclusões e recomendações decorrentes da atividade

fiscalizadora; XV. oferecer representação à Comissão Executiva da AG, em face de
comprovadas irregularidades e infrações, sugestionando a instauração do competente processo
disciplinar ou administrativo; XVI. pronunciar-se sobre a regularidade dos atos praticados pelos
órgãos de administração e informar sobre eventuais pendências à Assembleia Geral; XVII.
examinar o balancete anual e o plano de contas que o acompanham e apresentar parecer à
Assembleia Geral; XVIII. propor para a Comissão Executiva da Assembleia Geral a aprovação
do Regimento Interno do Conselho Fiscal. § 1º. O Conselho Fiscal deverá fiscalizar as empresas
coligadas e controladas da IPIB desde que estas não possuam órgão equivalente. § 2º. Em
caráter excepcional, quando solicitado pelos concílios inferiores (sínodos e presbitérios) e desde
que anuído pela Comissão Executiva da AG, o Conselho Fiscal poderá realizar exames e
diligências, bem como apresentar pareceres acerca de situações que envolvam os entes
federados e que possam comprometer a imagem e as finanças da IPIB. § 3º. No desempenho de
suas funções, o Conselho Fiscal poderá valer-se de informações constantes nos relatórios da
auditoria externa, dos controles internos e “compliance”, da Ouvidoria, dos diretores, dos
detentores de cargos de confiança ou dos empregados do Escritório Central, bem como de
assistência de técnicos externos, às expensas da IPIB, quando a importância ou a complexidade
dos assuntos o exigirem. - SEÇÃO II – COMPOSIÇÃO - Art. 12. O Conselho Fiscal da IPIB é
composto de 5 (cinco) conselheiros eleitos pela Assembleia Geral dentre seus membros para um
mandato de dois anos, podendo ser reconduzidos uma vez. Parágrafo único. Os conselheiros
não podem ter nenhum vínculo com a Diretoria da AG e com os administradores da IPIB. Art. 13.
Em casos de vacância de até dois membros, o Conselho Fiscal poderá continuar seus trabalhos
com os membros restantes até o final do mandato. Em caso de vacância de um terceiro membro,
as vagas deverão ser preenchidas pela Assembleia Geral ou pela Comex/AG, no interregno das
reuniões da Assembleia Geral, ad referendum da AG. Art. 14. Os componentes do Conselho
Fiscal equiparam-se aos administradores das organizações do terceiro setor para efeito de
responsabilidade civil e criminal. Art. 15. Os membros do Conselho Fiscal são solidariamente
responsáveis pelos atos e fatos irregulares praticados pela administração da IPIB desde que, no
exercício da fiscalização, revelem-se omissos, displicentes e com ausência de acuidade de
pronta advertência à Diretoria da AG e à Comissão Executiva da AG e, na inércia destes, de
oportuna e conveniente denúncia à Assembleia Geral. - SEÇÃO III – COORDENAÇÃO - Art. 15.
Ao presidente do Conselho Fiscal compete, sem prejuízo de outras atribuições decorrentes de
Lei, do ordenamento jurídico da IPIB, do Estatuto Social e de outros normativos internos: I.

coordenar os trabalhos dos conselheiros fiscais; II. elaborar as pautas das reuniões de acordo
com o cronograma proposto; III. convocar as reuniões, exceto quando a convocação for
realizada pela Assembleia Geral, pelo Comissão Executiva da AG, pela Diretoria da AG, ou por
outros membros do próprio colegiado, na forma prevista no ordenamento jurídico da IPIB e neste
regimento; IV. convocar, quando for o caso, convidados para as reuniões do Conselho Fiscal; V.
levar ao conhecimento da Diretoria da AG, do secretário de Transparência e Ouvidoria e/ou da
Comissão Executiva da AG as ocorrências de descumprimento deste regulamento que
necessitem providências; VI. autorizar, a seu critério, a entrega de cópias de relatórios de
controles internos, de balancetes e de relatórios de auditorias, para que sejam examinados no
intervalo entre uma reunião e outra, sendo que o conselheiro detentor de tais documentos
assumirá total responsabilidade pela confidencialidade das informações neles contidas. Art. 16.
Compete ao Vice-Presidente substituir cabalmente o Presidente na coordenação do Conselho
Fiscal em seus impedimentos. Art. 17. É de responsabilidade do Secretário, entre outras
atribuições dadas pelo Presidente: I. encaminhar as convocações e pautas das reuniões do
Conselho Fiscal; II. lavrar as atas e, após as aprovações, encaderná-las em livro próprio; III.
manter o controle e a guarda das correspondências expedidas e recebidas; IV. ler pareceres ou
relatórios especiais nas assembleias gerais. - TÍTULO IV - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS - Art.
18. Os conselheiros devem subscrever o Código de Ética da IPIB e observar as condutas
pessoais mais praticadas nos relacionamentos eclesiásticos, especialmente aquelas
apresentadas nas Escrituras Sagradas. Art. 19. Todos os participantes das reuniões, sejam
conselheiros, técnicos e outros que porventura sejam convidados, têm, por obrigação ética, legal
e eclesiástica, de manter sigilo das informações relacionadas ao Conselho Fiscal, tornando-se
legalmente responsáveis por quaisquer eventuais divulgações indevidas. Art. 20. Situações
relacionadas ao funcionamento do Conselho Fiscal, não contempladas neste regimento e no
ordenamento jurídico da IPIB, serão objeto de avaliação e deliberação pela Assembleia Geral.
Art. 21. São nulas as disposições contidas nesse regimento que venham a conflitar com o
ordenamento jurídico da IPIB, com o Estatuto Social e a legislação brasileira. Art. 22. Este
regimento entra em vigor na data da aprovação pela Comissão Executiva da AG. Quanto ao
Documento Comex-70.34 (da Secretaria Geral, encaminhando Documento da Secretaria de
Transparência e Ouvidoria, sobre conflito de leis), Decide: Estabelecer que o artigo 154, inciso
VII, da Lei Complementar à Constituição da IPIB (a qual atribui competência ao Secretário Geral,
dentre outras, para ser gestor dos benefícios pastorais) deve ser observado, ao passo que o

inciso V, das atribuições do Administrador Geral, da Estrutura Organizacional e Administrativa da
IPIB, deve ser considerado nulo, de pleno direito. Quanto ao Documento Comex-70.36 (da
Secretaria Geral, encaminhando Documento da Secretaria de Transparência e Ouvidoria,
procedimento quanto ao artigo 151 da Lei Complementar), considerando que Art. 151 da Lei
Complementar está disposto com o seguinte teor: “Com relação ao disposto no Art. 130, § 2º e
no Art. 136, os Sínodos e a Assembleia Geral deverão deliberar de forma fundamentada,
ouvidos os interessados, se mantêm ou não a composição atual, no prazo de um ano da entrada
em vigor desta Lei Complementar”; Decide: entender que o silêncio dos Sínodos e Presbitérios é
considerado como manifestação tácita de continuarem com as suas composições. Quanto ao
Documento Comex-70.43 (do Sínodo Sul de São Paulo, encaminhando consulta do Presbitério
de Sorocaba), Decide: Esclarecer que a “disponibilidade ativa de ministro” no período previsto
no artigo 40, da Lei Complementar à Constituição da IPIB, trata-se de período ininterrupto, haja
vista que sua eventual ocorrência na vida do ministro somente justifica seu despojamento
quando este ficar por longo período sem exercer o ministério e, portanto, sinalizar que não mais
conserva interesse ou condições de voltar a pastorear; contudo, voltando ao exercício regular do
ministério dentro do prazo fatal, comprovado fica que mantém o vínculo com o povo de Deus
para o qual foi chamado.

Quanto ao Documento Comex-70.44 (do Sínodo Ocidental,

encaminhando seu Estatuto para verificação), Decide: Aprovar com as seguintes adequações: 1)
Art 16. […] § 3o - Nas assembleias gerais extraordinárias, o Sínodo é composto pelos mesmos
representantes dos presbitérios a ele jurisdicionados, salvo se estes quiserem substituí-los. [...];
2) Registra-se que o modelo do Estatuto do Sínodo, no sítio da IPIB, está de acordo com as
Novas Regras Ortográficas da Língua Portuguesa, que foram adotadas pelo Brasil em janeiro de
2009, as quais são obrigatórias desde 1 o de janeiro de 2016, excluiu o acento agudo da palavra
“assembleia”; 3) grafar, no estatuto, a palavra “Assembleia” e “Assembleias”, sem o acento
agudo. Quanto ao DocumentoComex-70.48 (da Secretaria Geral, encaminhando relatório da
Tesouraria Geral), Decide: 1) Tomar conhecimento do relatório; 2) Aprovar a previsão
orçamentária para o biênio 2020-2021, conforme segue:

IGREJA PRESBITERIANA INDEPENDENTE DO BRASIL

2020

2021

CNPJ(MF) 62.8815.279/0001-19
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diária

MINISTÉRIO DA COMUNICAÇÃO
Execução do Ministério
O Estandarte
Revista Vida e Caminho
Outras Mídias (Rádio/TV/Estúdio)
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Execução do Ministério
Secretaria de Educação Cristã
Secretaria de Educação Teológica
Secretaria de Educação Secular
Secretaria de Música e Liturgia
MINISTÉRIO DA MISSÃO
Execução do Ministério
Secretaria de Evangelização
Secretaria de Diaconia
Acampamento
Cristo é Vida
Missão Caiuá
Secretaria da Família:
Execução da Secretaria
CNA
CNU
Adolescentes
Crianças
Secretaria Pastoral
Execução do Ministério
Auxílio Diaconal - Viúvas
SALÁRIOS/ENCARGOS/BENEFÍCIOS
Salários
Indenizações
Encargos
Benefícios (alim, transp, ass médica, etc)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS
Seguro de Vida Coletivo (dos pastores )
Previdência Privada (dos pastores)
Água
Aluguel Equipamentos
Assessoria Contábil
Assessoria Jurídica
Condomínio (S/L, 31/7, Aps.: Pres. e R Freitas )
Cópias, autenticações e emolumentos
Despesas Postais
Direito de Uso de Software
Encargos e despesas financeiras
Energia Elétrica
Informática e Equipamentos
IPTU
Manutenção e Conservação de Imóveis
Manutenção e Conservação de Móveis
Material de Expediente/Consumo
Outros Impostos
Refeições e Lanches
Seguros Diversos
Serviços Contratados de Terceiros
Serviços Gráficos
Telefone
Viagens (Administração)
DESPESAS CONCILIARES
Assembleia Geral
RELAÇÕES INTERECLESIÁSTICAS
AIPRAL US$ 500
CMIR
CESE
CLAI
CMI CHF 1.313
ACEB
AUTARQUIAS
Associação Bethel
Fundação Eduardo Carlos Pereira
Assoc Evang Pendão Real
COMISSÕES, ASSESSORIAS E DEPARTAMENTOS
Acampamento Cristo é Vida
Museu
Movimento Nacional de Oração (MNO)
TRIBUNAL ECLESIASTICO
CONSELHO FISCAL
RESERVAS
FUNDO DESENVOLV IGREJAS LOCAIS
RESERVA DE CONTIGÊNCIAS - ADM
DESPESAS EVENTUAIS
DÍVIDA INTERNA
INVESTIMENTO
TOTAL DAS DESPESAS

150.000
5.000
100.000
40.000
5.000
140.000
5.000
75.000
20.000
20.000
20.000
2.733.190
5.000
2.168.390
50.000
0
100.000
245.000
5.000
60.000
60.000
60.000
60.000
164.800
40.000
124.800
1.713.000
1.090.000
0
420.000
203.000
1.519.185
316.355
394.530
8.000
7.200
35.000
75.000
229.000
3.500
6.000
4.200
22.800
26.400
50.000
43.000
100.000
50.000
25.000
3.000
4.200
12.000
3.600
5.400
45.000
50.000
40.000
40.000
16.680
2.000
3.000
3.000
2.080
5.600
1.000
1.294.000
30.000
1.159.000
105.000
82.000
42.000
20.000
20.000
5.000
3.600
0
143.340
300.000
58.580
135.425
0
8.334.000

RECEITAS
Contribuições à AG
Parcelamentos
Aluguéis

8.334.000 100%
7.800.000
300.000
234.000

1,8%

1,7%

32,8%

2,9%

2,0%

20,6%

18,2%

0,5%
0,2%

15,5%

1,0%

0,0%
1,7%

100%

154.500
5.150
103.000
41.200
5.150
144.200
5.150
77.250
20.600
20.600
20.600
2.815.186
5.150
2.233.442
51.500
0
103.000
252.350
5.150
61.800
61.800
61.800
61.800
169.744
41.200
128.544
1.764.390
1.122.700
0
432.600
209.090
1.564.761
325.846
406.366
8.240
7.416
36.050
77.250
235.870
3.605
6.180
4.326
23.484
27.192
51.500
44.290
103.000
51.500
25.750
3.090
4.326
12.360
3.708
5.562
46.350
51.500
41.200
41.200
17.180
2.060
3.090
3.090
2.142
5.768
1.030
1.332.820
30.900
1.193.770
108.150
84.460
43.260
20.600
20.600
5.150
3.708
0
85.840
309.000
60.337
0
201.288
8.584.020

1,8%

1,7%

Estabelecer
32,8%

seguintes
deverão

2,9%

vigor a partir
01/01/2020:
alimentação

2,0%

20,6%

18,2%

refeição), R$
(cinquenta
por

km

1,40 (um real
centavos);

0,5%
0,2%

15,5%

1,0%

0,0%
1,0%

100%

8.584.020 100%
8.034.000
309.000
241.020

internacional: Estados Unidos US$ 200,00 (duzentos dólares); Europa €200,00 (duzentos euros);
América Latina US$ 50,00 (cinquenta dólares). 4) Encaminhar pedido de alteração à Assembleia
Geral de lei para que o orçamento seja elaborado anualmente e não a cada dois anos, como
determina a Lei Complementar, no Inciso III do seu artigo 149. Quanto ao Documento Comex70.39 (da Secretaria Geral, encaminhando relatório da Administração Geral), Decide: Tomar
conhecimento. Quanto ao DocumentoComex-70.41 (da Secretaria Geral, encaminhando
solicitação da Administração Geral para a venda do veículo Fiat Doblo), Decide: 1) Aprovar a
venda do veículo Fiat Doblo Adventure, ano de fabricação e modelo 2013, Placa FKO-8466,
Renavam 00536540314, com preço estimado na tabela FIPE de R$ 32.486,00 (trinta e dois mil,
quatrocentos e oitenta e seis reais); 2) Autorizar a Diretoria a vendê-lo pela melhor oferta.
AUTORIZAÇÃO PARA RETIRAR-SE. Autorizam-se as saídas do Rev. Ézio Martins Lima e do
Presb. Luiz Carlos Morosini. DECISÕES: Quanto ao Documento Comex-70.52 (da Secretaria
Geral, encaminhando relatório da Administração Geral sobre a reforma do apartamento de
propriedade da IPI do Brasil localizado na rua Visconde de Ouro Preto, ocupado pelo presidente
da AG), Decide: Aprovar o relatório referente aos gastos da reforma no apartamento. Quanto ao
Documento Comex-70.25 (da Secretaria Geral, solicitando aprovação de datas para as
reuniões da COMEX em 2020), Decide: Aprovar as seguintes datas: 27 e 28 de março, 05 e 06
de junho, 25 e 26 de setembro, 06 e 07 de novembro. Quanto ao Documento Comex-70.26 (da
Secretaria Geral, encaminhando Documento da Diretoria, sobre troca dos escritórios jurídico e
contábil), Decide: Aprovar o encerramento dos contratos vigentes e contratação de novos
escritórios com estrutura e especialidades para melhor atender as demandas da igreja,
delegando-se autonomia à Diretoria da AG para decidir pela contratação dos novos profissionais.
Quanto ao Documento Comex-70.42 (da Secretaria Geral, encaminhando relatório dos
Representantes na Missão Evangélica Caiuá e solicitação de empréstimo), Decide: 1) Tomar
conhecimento do relatório; 2) Não atender ao pedido de empréstimo no valor de 200.000,00
(duzentos mil reais), por falta de recursos; 2) Tendo em vista a participação dos Revs. João Luiz
e Jonas Furtado do Nascimento na Assembleia daquela Instituição nos dias 12 e 13 de
dezembro, determinar que os mesmos apresentem relatório circunstanciado sobre a situação da
instituição na próxima reunião da Comex. Quanto ao Documento Comex-70.45 (do Sínodo
Rev. Manoel Machado, encaminhando solicitação do Presbitério Nordeste de repasse de saldo
de ofertas internacionais à 2a IPI de Natal), Decide: Atender a solicitação do Presbitério Nordeste
repassando o saldo de ofertas de parceiros americanos destinados aos projetos de água,

especificamente construção de cisternas e de um poço na IPI de Caicó, à 2ª IPI de Natal.
Quanto ao Documento Comex-70.46 (da Secretaria Geral, encaminhando solicitação do
Instituto de Juristas Cristãos do Brasil), Decide: Autorizar a divulgação do evento em celebração
alusiva ao “Dia da Justiça”, que será realizado no dia 06 de dezembro de 2019, às 19h00, na
Catedral Evangélica de São Paulo. Quanto ao Documento Comex-70.27 (da Secretaria Geral,
encaminhando Relatório de Atividades da Secretaria de Transparência e Ouvidoria), após ouvir o
Dr. Paulo Joaquim Martins Ferraz, Decide: 1) Determinar que a Associação Bethel acate a
decisão da COMEX de conceder informações à Secretaria de Transparência e Ouvidoria; 2)
Atrelar a Associação Evangélica e Literária Pendão Real ao Ministério de Educação, conforme
decisão da AG; 3) Encerrar a conta bancária em nome do Projeto Natanael no Banco Bradesco,
Agência 560 Conta Corrente: 82220-5, na cidade de Londrina/PR. Quanto ao Documento
Comex-70.49 (da Secretaria Geral, encaminhando Documento da Secretaria de Transparência e
Ouvidoria, sobre dívida da IPI do Brasil com a Empresa ENERGISA, referente a propriedade da
IPI do Brasil em Cuiabá, MT, ocupado pelo antigo CTM de Cuiabá), Decide: Tomar
conhecimento de informação do Secretário de Transparência de que o assunto já foi resolvido
pelo comprador do referido imóvel, tendo sido realizado um acordo para a quitação da dívida, da
qual já foi paga a primeira parcela; dessa forma, a IPIB foi excluída da referida unidade
consumidora, restando ser dado baixa no protesto e cancelamento junto aos órgãos de proteção
ao crédito. Quanto ao Documento Comex-70.47 (da Secretaria Geral, encaminhando pedido de
oração do CLAI Continental pelos Bolivianos), Decide: Divulgar um pronunciamento oficial nos
meios de comunicação, pedindo às igrejas que se movimentem em oração pelo povo boliviano,
que enfrenta momentos de crise. Quanto ao Documento Comex-70.38 (da Secretaria Geral,
encaminhando Documento da Secretaria de Transparência e Ouvidoria, sobre o CTM-Sudeste),
Decide: 1) Determinar que o CTM-Sudeste seja assumido pela Secretaria de Evangelização; 2)
Determinar que a Tesouraria da IPIB transfira o valor de R$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais)
do orçamento da Fundação Eduardo Carlos Pereira para a Secretaria de Evangelização, com o
propósito de manter financeiramente a instituição CTM-Sudeste. 3) Determinar que Secretaria de
Evangelização apresente estudo de viabilidade sobre o CTM-Sudeste. Quanto ao Documento
Comex-70.24 (da Secretaria Geral, solicitando nomeação de conselheiro para a CNU) Decide:
Nomear o Rev. Daniel Zemuner Barbosa como conselheiro da CNU. HORÁRIO REGIMENTAL:
Decide: Prorrogar a reunião até esgotamento de matérias urgentes. DOCUMENTOS SOBRE A
MESA: Decide: Deixar sobre a mesa os seguintes documentos: Comex-70.19 (da Secretaria

Geral, encaminhando relatório sobre situação de ministros em ministérios extraordinários);
Comex-70.20 (da Secretaria Geral, encaminhando documento da Secretaria de Transparência e
Ouvidoria, a respeito de parceria com o Instituto SARA); Comex-70.23 (da Secretaria Geral,
encaminhando Documento do Ministério da Missão, apresentando o Manual dos Secretários
Sinodais, Presbiteriais e Coordenadorias Locais); Comex-70.30 (da Secretaria Geral, solicitando
nomeação da Comissão para Estudo do Tema da Teologia Reformada – Art. 55 da Lei
Complementar); Comex-70.32 (da Secretaria Geral, encaminhando relatório do Ministério da
Comunicação, sobre plataforma Inchurch); Comex-70.35 (da Secretaria Geral, encaminhando
relatório sobre a situação da IPI do Brasil junto aos organismos eclesiásticos aos quais está
filiada); Comex-70.37 (da Secretaria Geral, encaminhando Documento do Ministério da
Comunicação, solicitando autorização para proceder estudos de adequação de identidade visual
da IPIB); Comex-70.40 (da Secretaria Geral, encaminhando relatório da Assessoria de
Estatística); Comex-70.50 (da Secretaria Geral, encaminhando relatório de atividades). VOTOS
DE PESAR: São registrados os seguintes votos de pesar pelo falecimento dos seguintes irmãos:
Rev. Abival Pires da Silveira, pastor emérito da 1 a IPI de São Paulo, presidente do Supremo
Concílio da IPI do Brasil nos mandatos: 1981 a 1983, 1984 a 1986 e 1991 a 1994, p rofessor no
Seminário Teológico de São Paulo da IPI do Brasil, entre os anos de 1965 a 1975, falecido no
dia 01/09/2019; Presb. Genésio Moutinho Machado, presbítero da IPI Central de Brasília,
falecido no dia 09/11/2019; Diaconisa Marilisa Damasceno de Carvalho, da IPI Central de
Brasília, falecida no dia 14/11/2019. ENCERRAMENTO DA REUNIÃO: A reunião foi encerrada
às 18h00 com o cântico do hino “Um Pendão Real” e oração feita pelo Rev. Jonas Furtado do
Nascimento e bênção pelo presidente. Para constar, eu, Rev. Alex Sandro dos Santos, 1º
secretário, lavrei a presente ata que também é assinada pelos membros da Diretoria presentes à
reunião.

ATA DA 71ª REUNIÃO DA COMISSÃO EXECUTIVA DA ASSEMBLEIA GERAL DA
IGREJA PRESBITERIANA INDEPENDENTE DO BRASIL
EXERCÍCIO 2019–2023

DATA, HORA E LOCAL: 20 de março de 2020, reuniu-se por videoconferência, pela
plataforma Zoom, a Comissão Executiva da Assembleia Geral da Igreja Presbiteriana
Independente do Brasil (IPIB). A reunião teve início às 18h45min, sob a presidência do
Rev. João Luiz Furtado, presidente da Assembleia Geral da IPIB, sendo secretariada pelo
1º secretário, Rev. Alex Sandro dos Santos. VERIFICAÇÃO DE PRESENÇA:
DIRETORIA: presidente, Rev. João Luiz Furtado; 1º vice-presidente, Rev. Ézio Martins de
Lima; 2o vice-presidente, Rev. Leontino Farias dos Santos; 1º secretário, Rev. Alex Sandro
dos Santos. REPRESENTAÇÃO SINODAL: Sínodo Brasil Central: Rev. Jean Carlos da
Silva; Sínodo Meridional: Presb. Luiz Carlos Morosini; Sínodo das Minas Gerais: Rev.
Galdino Acássio Gomes da Silva; Sínodo Oeste Paulista: Rev. Dênis Silva Luciano
Gomes; Sínodo Osasco: Rev. Eliseu Fonda da Silva; Sínodo Rev. Jonan Joaquim da
Cruz: Presb. Marcos Messias Sales Santos; Rev. Jonas Dias Martins: Presb. Odilon
Alexandre Silveira Marques Ferreira; Sínodo Rev. Manoel Machado: Rev. Diego
Alessandro da Silva Moura; Sínodo São Paulo: Rev. Gilberto dos Santos Rodrigues;
Sínodo Setentrional: Rev. Mardônio de Souza Pereira; Sínodo Sudoeste Paulista: Rev.
Clayton Leal da Silva; Sínodo Sul de São Paulo: Rev. Evaldo Nogueira de Souza;
Sínodo Vale do Rio Paraná: Presb. Roney Márcio Pessoa. AUSENTES: Diretoria: 2º
Secretário, Presb. Moacir Enos Rosa, e os Sínodos: Borda do Campo, Ocidental, RioSão Paulo e Pantanal. DEMAIS PRESENÇAS: Reva. Ildemara Querina Bomfim
(secretária geral); Rev. Paulo César de Souza (secretário de Transparência e Ouvidoria);
Presb. Moacir Benvindo de Carvalho (tesoureiro geral); Rev. Assir Pereira (presidente da
Fundação Eduardo Carlos Pereira); Rev. José Santos dos Passos (presidente do Sínodo
Ocidental). Todas as presenças poderão ser comprovadas no arquivo da gravação da
reunião à disposição no Escritório Central da IPIB; QUÓRUM: Havendo quórum, o
presidente declarou abertos os trabalhos da 71ª Reunião da Comissão Executiva da
Assembleia Geral da IPIB, Exercício 2019 - 2023. DEVOCIONAL: Iniciou-se a reunião
com oração realizada pelo Rev. Alex Sandro dos Santos. HORÁRIO REGIMENTAL: Foi
aprovado o horário regimental até às 21h. O presidente, Rev. João Luiz Furtado,
descreveu a situação de calamidade em decorrência da pandemia do coronavírus
(COVID-19), convocando os membros da COMEX a se unirem em oração. Ato contínuo a

COMEX-AG tomou as seguintes RESOLUÇÕES: 1) Determinar que as igrejas locais
suspendam suas atividades eclesiásticas presenciais, cumprindo-se as recomendações
das autoridades federais, estaduais e municipais; 2) Autorizar o pronunciamento oficial da
IPIB através de seu presidente, conforme segue: “A Igreja Presbiteriana Independente do
Brasil (IPIB), organização religiosa fundada em 1903, ramo legítimo da reforma
protestante do século XVI, com amplo legado em missão, educação, diaconia e
assistência social, contando atualmente com 769 templos em todo o território nacional,
reunindo um contingente de 100 mil membros liderados por 993 pastores e pastoras, e 65
missionários e missionárias, por meio da Comissão Executiva de sua Assembleia Geral
(COMEX-AG), se posiciona oficialmente sobre a grave crise provocada pelo novo
coronavírus, que está afetando o Brasil e o mundo, nos seguintes termos: 1. Como igreja,
assumimos publicamente, diante de Deus e da sociedade brasileira e mundial, nossa
irrenunciável posição a favor da vida. Somos servas e servos do Deus vivo (Jeremias
10.10), a quem devemos obediência antes de qualquer outra autoridade instituída e que
enviou seu único filho, Jesus, para promover a vida e sacrificar a sua própria para que
todos e todas tenhamos vida e vida em abundância. (João 10.10) 2. Em que pese o
decreto baixado pelo presidente da República de inserir as igrejas no rol de atividades
essenciais, autorizando, dessa forma, que os templos sejam abertos, decreto esse que se
encontra sub judice, e ainda que outras autoridades públicas e administrativas possam
caminhar na direção do decreto presidencial, a COMEX-AG manteve a decisão tomada
em 20 de março de 2020, quando suspendeu as atividades presenciais de todas as
igrejas locais, por tempo indeterminado, acatando as orientações das autoridades de
Saúde do Brasil e da Organização Mundial de Saúde (OMS) para que TODOS FIQUEM
EM CASA, principalmente nesse período de aumento da contaminação; 3. Que os líderes
de todas as igrejas se socorram dos recursos eletrônicos para a transmissão de cultos,
estudos e mensagens utilizando as redes sociais, a fim de que os membros de nossas
comunidades continuem a receber o necessário suporte espiritual; 4. Que as lideranças
das igrejas, caso assim entendam, coloquem suas dependências a serviço do poder
público para atendimento aos enfermos e para amparo às vítimas dessa tragédia, fazendo
valer nesse tempo de adversidade nossa herança de cuidado integral da vida humana e
de toda a criação de Deus 5. Que a Secretaria Nacional de Diaconia desperte nas igrejas
locais à mobilização de voluntários e voluntárias para auxiliar as pessoas idosas e os
portadores de necessidades especiais, fazendo compras de alimentos e medicamentos,
bem como assistindo materialmente as famílias, de dentro ou de fora das igrejas,
vitimadas pela crise econômica que se instala no país. Além disto, que seja realizado um

cadastramento de profissionais da área da saúde mental para que prestem atendimentos,
via telefone ou por videoconferência, às pessoas que necessitarem de suporte emocional.
Agindo desta forma, a IPIB, seguindo os passos do Senhor Jesus Cristo, orando e
trabalhando, reafirma seu compromisso prioritário com a preservação da VIDA das
pessoas, esperando que as consequências econômicas que advirão desta crise sem
precedentes sejam solucionadas pelas autoridades governamentais do Brasil, com a
ajuda e orientação de Deus, bem como com a participação de todo o povo brasileiro”.
3) Prorrogar, em caráter excepcional, a realização das assembleias ordinárias das igrejas
até a próxima reunião ordinária dos presbitérios; 4) Recomendar que as diretorias dos
sínodos que tenham seus mandatos vencidos realizem as assembleias de eleição por
videoconferência, respeitando os trâmites legais; 5) Decretar o fechamento do Escritório
Central

por

tempo

indeterminado,

estabelecendo

que

todos

os

colaboradores

desempenharão suas atividades em regime de home office. Os canais de comunicação
(portal, e-mails, e redes sociais) continuarão abertos e as ligações telefônicas serão
redirecionadas para o setor que atenderá prontamente às necessidades das igrejas. 6)
Delegar à Diretoria da AG a responsabilidade de apresentar um plano de
contingenciamento de despesas com suspensão de repasses, que deverá ser
apresentado à COMEX-AG no prazo de 15 dias; 7) Cancelar todos os eventos nacionais e
internacionais, e a participação de integrantes da Diretoria, dos ministérios, das
secretarias e coordenadorias em eventos regionais que demandem despesas para a
Tesouraria Geral; 8) Suspender repasses de recursos para Ministérios, Secretarias e
Coordenadorias; 9) Tomar conhecimento do relatório financeiro resumido do Tesoureiro
Geral, Presb. Moacir Benvindo de Carvalho, conforme transcrito na íntegra: RELATÓRIO
PARA A REUNIÃO DA COMEX-AG – 20/03/2020 - Ao Senhor Presidente da COMEX da
AG da IPI do Brasil. Graça e Paz! Apresento alguns dados importantes para
conhecimento e deliberação dessa COMEX. Em primeiro lugar, informo que houve
necessidade de troca de escritório de contabilidade. A partir, de janeiro/2020 estamos
trabalhando com o Escritório Oliveira & Nogueira, de propriedade do Presb. Abel de
Oliveira e do Presb. Carlos Reginaldo, ambos membros da IPI de Freguesia do Ó,
Presbitério Freguesia, Sínodo São Paulo. O escritório anterior já está com toda a
documentação do ano 2019 e nos prometeu a entrega do Balanço Geral, o mais breve
possível. Hoje o saldo no Banco é de R$ 166.345,18, e o total das despesas até o dia
31/03 é de R$ 241.405,34. Em janeiro, o total arrecadado foi de R$ 809.962,82. Em
fevereiro, o total arrecadado foi de R$ 563.353,73. Em março, o total arrecadado até
20/03, foi de R$ 348.969,76. Também, informo que o Sistema Financeiro da IPIB

(SAFIPIB), administrado pela NewCom, vem apresentando, desde o final do ano (2019) e
continua até hoje, muita inconsistência. Às vezes, não atualiza os dados ou mesmo não
os lança no sistema, deixando campos importantes em branco ou com diferença, por falta
de lançamento. Praticamente, estamos em contato com a NewCom para acertarmos isso,
mas sem muito sucesso. Esse fato já é do conhecimento do Sr. Presidente. Fico à
disposição para qualquer esclarecimento. Presb. Moacir Benvindo de Carvalho,
Tesoureiro Geral da IPIB; 10) Prorrogar, em caráter excepcional, a realização das
assembleias das igrejas para prestação de contas, até a reunião ordinária dos
Presbitérios; 11) Autorizar, em caráter excepcional, os concílios e conselhos a realizarem
suas assembleias por videoconferência, observados os procedimentos legais; 12)
Disponibilizar a plataforma Zoom de reuniões online para a realização de reuniões
virtuais. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião às 21h15min com oração pelo
Rev. Assir Pereira. Para constar, eu, Rev. Alex Sandro, 1º secretário, lavrei a presente ata
que também é assinada pelos membros da Diretoria presentes à reunião.

ATA DA 72ª REUNIÃO DA COMISSÃO EXECUTIVA DA ASSEMBLEIA GERAL DA IPI
DO BRASIL – EXERCÍCIO 2019 – 2023
Aos 24 dias do mês de abril de 2020, reuniu-se por videoconferência, pela plataforma
Zoom, a Comissão Executiva da Assembleia Geral da Igreja Presbiteriana Independente
do Brasil (IPIB) A reunião teve início às 18h05min, sob a presidência do Rev. João Luiz
Furtado, presidente da Assembleia Geral da IPIB, sendo secretariada pelo 1º secretário,
Rev. Alex Sandro dos Santos. VERIFICAÇÃO DE PRESENÇA: DIRETORIA: Presidente,
Rev. João Luiz Furtado; 1º vice-presidente, Rev. Ézio Martins de Lima; 2o vice-presidente,
Rev. Leontino Farias dos Santos; 1º secretário, Rev. Alex Sandro dos Santos; 2o
Secretário Presb. Moacir Enos Rosa. REPRESENTAÇÃO SINODAL: Sínodo Borda do
Campo: Presb. Ricardo Helmuth Benedetti; Sínodo Brasil Central: Rev. Jean Carlos da
Silva; Sínodo Meridional: Presb. Luiz Carlos Morosini; Sínodo Minas Gerais: Rev.
Galdino Acássio Gomes da Silva; Sínodo Ocidental: Rev. Antônio Carlos Alves; Sínodo
Oeste Paulista: Rev. Dênis Silva Luciano Gomes; Sínodo Osasco: Rev. Eliseu Fonda da
Silva; Sínodo Pantanal: Rev. Edson Augusto Rios; Sínodo Rev. Jonan Joaquim da
Cruz: Presb. Marcos Messias Sales Santos; Rev. Jonas Dias Martins: Presb. Odilon
Alexandre Silveira Marques Ferreira; Sínodo Rev. Manoel Machado: Rev. Diego
Alessandro da Silva Moura; Sínodo São Paulo: Rev. Gilberto dos Santos Rodrigues.
Sínodo Rio São Paulo: Rev. Marcos Paulo de Oliveira; Setentrional: Rev. Mardonio de
Sousa Pereira; Sínodo Sudoeste Paulista: Rev. Kleuber Leal da Silva; Sínodo Sul de
São Paulo: Rev. Evaldo Nogueira de Souza; Sínodo Vale do Rio Paraná: Rev. Sérgio
Gini. DEMAIS PRESENÇAS: Rev. Ildemara Querina Bomfim (Secretária Geral); Rev.
Paulo César de Souza (Secretário de Transparência e Ouvidoria); Presb. Moacir Benvindo
de Carvalho (Tesoureiro Geral). AUSENTE: Presb. Arnold Hermann Ferle (Administrador
Geral). Todas as presenças poderão ser constatadas no arquivo da gravação da reunião à
disposição no Escritório Central da IPIB. QUÓRUM: Havendo quórum, o presidente
declara abertos os trabalhos da 72ª Reunião da Comissão Executiva da Assembleia Geral
da IPI do Brasil, Exercício 2019 – 2023, com oração pelo Rev. Leontino Farias dos
Santos. CADERNO DE PAUTA: Doc.001/2020.Diretoria - Avaliação do impacto das
medidas tomadas pela COMEX-AG e resultados do período de 20/03/2020 a 20/4/2020;
Doc.002/2020.Diretoria - Relatório/Proposta da Comissão de Estudo Para Redução de
Despesas - redução de salários e suspensão de contratos de trabalho de funcionários
celetistas, côngruas de missionários e outras reduções; Doc.003/2020.Diretoria Avaliação de cenários de possível fim do isolamento social em regiões do país, à luz do

posicionamento oficial da COMEX-AG, e possível retorno das atividades presenciais das
igrejas. (Anexos, Portaria no 254 do Estado de Santa Catarina, Decreto no 9.653 de
19/04/2020 do Governo do Estado de Goiás e Decreto no 231 de 22/04/2020, com caráter
meramente exemplificativo. Doc.004/2020.Diretoria - Convocação de reunião por
videoconferência com os presidentes de Presbitérios para avaliação do impacto da crise
econômica sobre a situação financeira das igrejas, e possíveis dificuldades de sustento
para pastores e pastoras neste período e outros assuntos; Doc.005/2020.Diretoria –
Proposta de pronunciamento oficial da IPI do Brasil sobre manifestações antidemocráticas
que ocorrem no país, em especial as que ocorreram no último dia 19 de abril de 2020,
conforme

texto

anexo,

juntando-se,

em

caráter

meramente

informativo

os

pronunciamentos oficiais do CONIC e do Presbitério do Salvador da Igreja Presbiteriana
Unida -IPU. Doc.006/2020.Ministério da Educação – Da Secretaria de Educação
Teológica sobre regulamentação da continuação da formação pastoral no período de
licenciatura; Ato contínuo a COMEX-AG tomou as seguintes RESOLUÇÕES: 1)
Doc.001/2020.Diretoria - Avaliação do impacto das medidas tomadas pela COMEX-AG e
resultados do período de 20/03/2020 a 20/4/2020, o Sr. Presidente e a Sra. Secretaria
Geral fizeram uma avaliação das medidas referentes ao período retro declinado e
apresentaram um resumo das principais ações realizadas no período, conforme seguem:
O Senhor Presidente relatou que, passado um mês desde que a Comex tomou as
medidas referentes ao período de crise causada pela pandemia do COVID-19, as igrejas
tem respondido e realizado inúmeras ações para minimizar os efeitos da referida crise na
vida de seus membros, e da comunidade do seu entorno. Sobre o posicionamento da IPIB
no que diz respeito ao isolamento social, há relatos e retornos positivos no cumprimento
das determinações e orientações das autoridades de saúde. Sobre o contingenciamento
de despesas, o Senhor Presidente informou que as medidas aprovadas estão sendo
cumpridas rigorosamente, sem prejuízos ao andamento dos trabalhos. Relatou ainda que
a IPIB lançou o programa de apoio psicológico, com o objetivo de atender às pessoas em
situação de isolamento social. O Presidente solicitou ao Tesoureiro Geral que relatasse a
situação financeira da IPIB no período, ao que ele respondeu que as finanças da igrejas
tiveram comportamento normal no período, sem alterações nas receitas e despesas, não
havendo necessidade de valer-se dos valores reservados para quitação da dívida interna
e do fundo de apoio às igrejas, relatou que as entradas do período já são suficientes para
cobrir as despesas do mês de abril. Em seguida a Secretária Geral relatou que, neste
período, os Ministérios, Secretarias e Coordenadorias trabalharam no sentido de realizar
ações e produzir material virtual para atendimento aos seus segmentos, tais como:

disponibilização do material de EBD no portal da IPIB; lançamento do Jornal O Estandarte
e da Revista Vida & Caminho on-line; publicação de vídeos e podcasts com o tema
“cuidado em tempos de crise”, publicação de podcasts de oração e cuidado pelos
adolescentes e jovens etc. Em seguida, o Rev. Alex Sandro, Ministro da Missão, informou
à Comex sobre o Projeto “Todos Juntos em Missão”, que será lançado no dia 01 de maio
de 2020, com duração de seis meses, de maio a outubro/2020. Uma iniciativa da Diretoria
e dos três Ministérios, com o objetivo de assistir financeiramente os pastores, pastoras,
missionários e missionárias da IPIB neste período de crise. Decisão: tomar conhecimento;
registre-se a AUSÊNCIA do Presb. Moacir Enos Rosa da reunião, devido à instabilidade
na conexão de sua internet; 2)Doc.002/2020.Diretoria - Relatório/Proposta da
Comissão de Estudo Para Redução de Despesas - redução de salários e suspensão
de contratos de trabalho de funcionários celetistas, côngruas de missionários e
outras reduções – aprova-se nos seguintes termos: São Paulo, 22 de Abril de 2020. À
Diretoria da Assembleia Geral da IPI do Brasil. Att.: Rev. João Luiz Furtado. DD.
Presidente da Assembleia Geral. Assunto: Plano para Corte de despesas no período da
crise do COVID-19. Graça e Paz! A Comissão nomeada pela Diretoria da Assembleia
Geral, para elaborar plano de corte de despesas para o ano de 2020, tendo em vista as
dificuldades causadas pela Pandemia de Coronavírus, composta pela Reva. Ildemara
Querina Bomfim, pelos Presbs. Moacir Benvindo de Carvalho e Arnold Herman Ferle e
pelo Rev. Paulo Cesar de Souza, após estudos nas despesas da IPIB, na legislação
trabalhista vigente e nas normas editadas pelo Governo, para enfrentar a Crise do
COVID-19, vem a presença desta Nobre Diretoria apresentar seu relatório. Análise da
eficácia das medidas adotadas no mês de março: As medidas de contingenciamento
adotadas pela Comex-AG no último mês de março ainda estão em observação, pois a
amostra temporal é pequena para podermos dar um parecer definitivo. Entendemos ser
necessário mais 1 mês para termos cenário mais realista. Dados da arrecadação são os
seguintes: FEVEREIRO (somente dízimos) R$564.494,85 MARÇO (somente dízimos)
R$621.163,08 ABRIL (ATÉ DIA 22 somente dízimos) R$398.639,61Projeção de
arrecadação para o total de mês de abril com previsão de queda de 20% na arrecadação
R$473.600,00. Proposta de Medidas Trabalhistas: a)O governo autorizou que a parte
patronal do recolhimento do INSS seja suspensa e paga no segundo semestre. Hoje
nossa despesa com a contribuição do INSS dos funcionários é de R$ 17.985,41. Assim,
se não recolhermos este valor por 3 meses teremos economia de R$ 53.956,23. Este
valor poderá ser pago em 6 parcelas a partir do mês de julho (previsão inicial do governo).
A proposta da Comissão a Diretoria é de aproveitarmos a flexibilidade da lei, deixando de

recolher pelo período permitido, fazendo o parcelamento conforme descrito acima. b)
Corte de salários e suspensão de contrato de trabalho e côngruas. Neste período de crise
do COVID- 19, a legislação trabalhista possibilitou que as empresas que realizem cortes
nos salários de seus funcionários nas taxas de 25%, 50% e 70%, com redução
proporcional da jornada de trabalho. Também poderá ser suspenso o contrato de trabalho
pelo período de 2 meses; porém empresas que tenham faturamento de mais de R$
4.800.000,00 deverão arcar com 30% dos vencimentos do funcionário, situação na qual
nos enquadramos. Vale destacar que funcionários que tenham redução salarial ou
suspensão contratual terão estabilidade no emprego pelo mesmo período da aplicação da
medida. Ademais, segundo informações da contabilidade, quem é beneficiário do INSS
não poderá receber a complementação do Seguro Desemprego, situação de alguns de
nossos funcionários. Assim, a Comissão fez um estudo de redução na folha de
pagamento, adotando métricas fornecidas pela Diretoria da Assembleia Geral. Alguns
funcionários, que durante o fechamento do Escritório Central, ficaram com carga horaria
reduzida, ou inexistente, terão seus contratos suspensos pelo período de 2 meses de
acordo com critérios dados pelo Governo Federal, e com estabilidade por igual período.
Os demais colaboradores, sofrerão corte de 25% de seus vencimentos durante 3 meses,
recebendo a compensação através do Seguro desemprego. Essas medidas deverão ser
adotadas a partir de 1º de Maio. Na tabela a seguir mostramos como ficará a folha de
pagamento com valores brutos, ou seja, sem os descontos aplicados por lei. FOLHA
ATUAL R$ 82.768,11, FOLHA PROPOSTA 47.888,08. De outro lado, também é possível
implementar tal medida nas côngruas que a IPIB paga a seu Presidente e missionários
que recebem mais de R$ 3.000,00. O Secretário de Evangelização, Rev. Caio Batista,
encaminhou o estudo sobre a redução das despesas de sua Secretaria, levando em conta
situações específicas. Com isso, a Secretaria de Evangelização diminuirá, caso aprovado
o plano, seus gastos mensais de R$ 143.372,18 em março para R$ 107.492,75 em maio,
25,3%. A côngrua atual do Sr. Presidente é de R$ 12.331,00 e com a aplicação de 15%
de redução, passaria para R$ 10.481,35, ressaltando que estamos tratando de valores
brutos. Desta maneira, nossos gastos com pessoal, englobando funcionários CLT,
colaboradores da Secretaria de Evangelização e a Côngrua do Presidente ficará da
seguinte maneira: FOLHA DE PESSOAL (ADMINISTRAÇÃO) ATUAL R$82.768,11;
FUTURO R$ 47.888,08(REDUÇÃO DE 42.14%) CUSTOS DA SE, ATUAL R$143.372,18;
FUTURO R$107.492,75; (REDUÇÃO DE 25,3%); CÔNGRUA DO PRESIDENTE, ATUAL
R$12.331,00,

FUTURO

R$

10.481,35;

(REDUÇÃO

DE

15%);

TOTAL ATUAL

R$238.471,29; TOTAL FUTURO R$ 165.862,18. Nestes termos, a economia será de

30.48% ao mês durante o período de vigência das medidas. Demais Medidas de
Contenção de Despesas na Administração. a) Renegociação de contratos de prestação
de serviços. A Comissão propõe a negociação e suspensão dos contratos dos
prestadores de serviços e manutenção do Escritório Central: - Manutenção de ar
condicionado; - Serviço de portaria e limpeza; - Locação de impressoras; Em não
havendo êxito na negociação, a Comissão propõe que, guardadas as cláusulas
contratuais, os contratos sejam rompidos, até o retorno das atividades do Escritório
Central, quando deverão ser realizadas novas licitações. Repasses para Autarquias: A
Associação literária Pendão Real atualmente apresenta déficit anual de mais de R$
100.000,00, que é suportado pelo caixa central da IPI do Brasil. Atualmente tem vendas
reduzidas, e uma folha de pagamento muito alta. Com a crise do Covid-19 esta situação
tende a se agravar. Após reuniões com a Presidente em exercício, Presb. Cler Duarte da
Silva, a Comissão chegou à conclusão que toda a operação e estrutura da Associação
tem que ser revista. A Diretoria da Instituição está preparando estudos neste sentido para
apresentar em uma Assembleia Extraordinária. Para ser aplicada neste momento, e
diminuir o déficit anual da Associação Pendão Real, propõe-se as seguintes medidas,
uma vez que os funcionários atualmente estão ociosos: a) Suspensão, por 2 meses, do
Contrato de Trabalho da funcionária Roseli Eugenio da Silva Viana, por não tem atividade
home office. b) Redução em 50%, com a compensação da porcentagem pelo seguro
desemprego, conforme medida adotada pelo Governo Federal, do Salário do Gerente
Administrativo Cleber Carvalho Coelho, que atualmente tem suas atividades muito
reduzidas. Desta maneira, a folha de pagamento da Pendão Real passa de R$12.799,29
para R$6.082,07. Como a Pendão Real não possui nenhuma reserva financeira, a IPI do
Brasil terá que manter a dotação necessária para manter sua folha de pagamentos.
CONCLUSÃO: Com a aplicação das medidas em tela, nossas contas ficariam da seguinte
maneira, aplicando 30% como estimativa na queda de arrecadação para os próximos
meses:

RECEITAS

(PROJEÇÃO)R$414.980,27;

DESPESAS

(ESTIMATIVA)

R$398.203.71; SALDO R$16.776,56. Nos 4 meses de aplicação das medidas
acumularíamos um saldo de aproximadamente R$ 67.106,26. Desde já agradecemos a
atenção, e colocamo-nos à disposição para esclarecimentos. Pela Coroa Real do
Salvador! A Comissão. 3)Doc.003/2020.Diretoria - Avaliação de cenários de possível fim
do isolamento social em regiões do país, à luz do posicionamento oficial da COMEX-AG,
e possível retorno das atividades presenciais das igrejas. A COMEX-AG, por maioria,
decidiu determinar que os Presbitérios, por intermédio de suas diretorias executivas,
decidam sobre os procedimentos de flexibilização do distanciamento social, em face da

pandemia do Covid-19, atendendo aos pedidos dos Conselhos das igrejas para o retorno
às atividades presenciais nas igrejas locais: 1. Os pedidos deverão ser encaminhados
pelos Conselhos aos Presbitérios devidamente fundamentados com as decisões das
prefeituras de suas localidades; 2. Os Conselhos deverão incluir no pedido quais serão as
medidas adotadas para a segurança e a garantia da preservação da vida; 3. Os
Presbitérios têm autonomia para decidir antecipadamente sobre a flexibilização,
apontando as providências a serem adotadas pelas igrejas quando seus municípios
decidirem pelo retorno às atividades presenciais nos templos, não dispensando a
comunicação dos Conselhos, conforme o item 1; 4. Quando as decisões das prefeituras
forem conflitantes com a decisão do governo estadual, valerá o decreto estadual como
determinou o Supremo Tribunal Federal; 5. O Presbitério poderá revogar a decisão
favorável à flexibilização no caso de situações de agravamento da pandemia devidamente
corroboradas por decisões oficiais das prefeituras e/ou dos governos estaduais. A ComexAG, aprovou a proposta com 9 votos a favor e 8 votos contrários. Registrando-se os votos
contrários dos seguintes Sínodos: São Paulo, Rev. Gilberto dos Santos Rodrigues, e
Sínodo Osasco, Rev. Eliseu Fonda. Registra-se saída temporária do Rev. Alex da reunião,
passando a Revda. Ildemara a exercer a função de secretária “ad hoc” 4)Doc.004.Da
Diretoria – Proposta de convocação de reunião por vídeo conferência com os presidentes
de Presbitérios para avaliação do impacto da crise econômica sobre a situação financeira
das igrejas, e possíveis dificuldades de sustento para pastores e pastoras, neste período
e outros assuntos. Aprova-se a proposta, ficando a cargo da Diretoria da Assembleia
Geral o agendamento da data. 5) Doc.005.Da Diretoria – Proposta de pronunciamento
oficial da IPI do Brasil sobre manifestações antidemocráticas que ocorrem no país, em
especial as que ocorreram no último dia 19 de abril de 2020. A Comex, por maioria de
seus membros, decidiu não fazer tal pronunciamento com 15 votos contra o documento e
06 votos a favor. O Rev. Alex retornou à reunião e reassumiu a secretaria.6) Doc.006.Do
Ministério da Educação – Da Secretaria de Educação Teológica sobre Regulamentação
da continuação da formação pastoral no período de licenciatura. O documento foi
aprovado com as seguintes observações: que os licenciados realizem ambos os módulos
na modalidade Ensino à Distância – EAD; que se inclua os Presbitérios no agendamento
das pregações, em cumprimento à decisão da Comex-AG de novembro de 2019.
Registra-se que a Comex-AG ratifica em ata as suas decisões tomadas pelo
Aplicativo de mensagens WhatsApp, conforme seguem: 1) Aprovação do Primeiro
Plano de Contingenciamento e Redução de Despesas para o ano de 2020, conforme
segue: São Paulo, 31 de março de 2020. À Comissão Executiva da Assembleia Geral da

IPIB (COMEX-AG). Att.: Rev. João Luiz Furtado. DD. Presidente da Assembleia Geral.
Graça e Paz! Assunto: Plano de Contingenciamento de despesas para o ano de 2020. A
Comissão de Estudo para o Contingenciamento de Despesas, nomeada pela Diretoria da
Assembleia Geral, composta pela Reva. Ildemara Querina Bomfim, pelos Presbs. Moacir
Benvindo de Carvalho e Arnold Herman Ferle, e pelo Rev. Paulo César de Souza, após
estudos das despesas da IPIB, da legislação trabalhista vigente e das normas editadas
pelo Governo para enfrentar a crise do COVID-19, vem à presença desta colenda
comissão apresentar seu relatório e propor as medidas que seguem: 1. Do
Contingenciamento do Orçamento: Analisando o orçamento aprovado pela COMEX-AG
para o ano de 2020, verificamos que, nos três primeiros meses do ano, pouco foi
realizado pelos Ministérios, Secretarias, Coordenadorias e administração da Igreja. Na
tabela anexa consta o orçado, o realizado e o valor a ser contingenciado. Com essas
informações, nossa proposta é a de que o repasse a todos os departamentos sejam
suspensos, por prazo indeterminado. 2. Medidas

Trabalhistas:

2.1

Suspensão

de

fornecimento de vale transporte – Como todos os funcionários do Escritório Central estão
em home office, a legislação trabalhista abre a possibilidade de não fornecimento do vale
transporte, pois é disponibilizado para o deslocamento ao trabalho. Esta medida se dará
enquanto o sistema de home office estiver funcionando na administração da igreja. 2.2
Redução do vale refeição – A Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) da categoria
determina que o valor do vale refeição para o ano de 2020 deve ser de R$ 23,50. Porém,
como a região em que o Escritório Central está localizado tem custo de alimentação mais
alto, a igreja, por liberalidade, paga aos seus funcionários em torno de R$ 37,00 por
refeição. O vale refeição não pode ser retirado dos funcionários em home-office, pois
considera-se que o funcionário continuará se alimentando. Porém, podemos fornecer o
valor estipulado na CCT. Esta medida se dará enquanto o sistema de home office estiver
funcionando na administração da igreja. 2.3Férias para colaboradores – A Calamidade
Pública decretada pelo Governo Federal permitiu que as empresas deem férias aos seus
funcionários, mesmo àqueles que estão no Período Aquisitivo, devendo ser compensadas
posteriormente, com pagamento do abono de 1/3 de férias apenas no final do ano, junto
com o 13º salário. A concessão de férias deverá ser notificada com 48 horas de
antecedência e não mais de 30 dias. Assim, propomos que o período de férias seja de 30
dias, a partir do primeiro dia de abril de 2020, seguindo escalas montadas pelo
administrador geral da igreja. 2.4 Prorrogação do prazo para recolhimento do FGTS – O
Governo Federal autorizou que as empresas não recolham FGTS sobre sua folha de
pagamento durante o período de 4 meses. Propomos que a IPIB faça uso desta

flexibilização e suspenda o recolhimento do FGTS para os funcionários enquanto a lei
permitir. Durante estes meses, não recolheremos o valor de R$ 20.554,74. Para posterior
pagamento, o governo ofereceu duas opções: 1) parcelando do débito em 6 vezes com
início dos pagamentos a partir do mês de julho; 2) pagamento de outubro a dezembro,
junto com as parcelas do respectivo mês. A proposta desta Comissão é a de que se
adote a primeira opção, ou seja, o parcelamento em 6 vezes. 3.Demais Medidas de
Contenção de Despesas na Administração: 3.1 Renegociação de contratos de
prestação de serviços - A Comissão renegociou com fornecedores e prestadores de
serviços a suspensão ou redução dos valores dos seguintes contratos: Locação de
impressoras – 30% sobre o contrato por 4 meses;

Jetro (NewCom) – 30% sobre o

contrato do Jetro por 4 meses; Manutenção do sistema de ar condicionado – 30% sobre o
contrato por 4 meses; Escritório de contabilidade – 30% sobre o contrato por 4 meses;
Escritório jurídico – 30% sobre o contrato por 3 meses. 4.Suspensão dos Depósitos no
IPIBPREV: A MAPFRE, administradora do IPIBPREV, informou a possibilidade de
suspender os aportes aos planos de previdência dos pastores pelo período inicial de 120
dias. Essa medida também vigorará obrigatoriamente para os presbitérios e ministros
participantes. Considerando que as igrejas e os presbitérios também sentirão os efeitos
da crise, essa medida seria um desafogo tanto para ministros e ministras quanto para os
presbitérios. A proposta desta Comissão é a de que se adote o contingenciamento por
120 dias e se estabeleça o prazo de 1 ano para a reposição do valor contingenciado em
12 parcelas. 5.Repasse para Autarquias: Fundação Eduardo Carlos Pereira (FECP) Após diálogo desta Comissão com o Rev. Assir Pereira, presidente da FECP, ficou
ajustado que, nos próximos 4 meses, haverá redução de 50% do repasse da dotação
para a Fundação, sendo que, em caso de necessidade, a Fundação entrará em contato
com a Tesouraria da IPIB para aporte emergencial. Associação Bethel - O Rev. Rubens
Renato, presidente da Associação Bethel, informou que a associação pode renunciar à
integralidade do repasse mensal pelo período de quatro meses. Acampamento Cristo é
Vida - Com a suspensão de todas as atividades do Acampamento Cristo é Vida durante o
restante do ano de 2020, propomos que a dotação seja contingenciada e repassados R$
1.000,00 mensais para as necessidades básicas de manutenção da propriedade.
Associação Evangélica e Literária Pendão Real – A Pendão Real está passando por um
momento de transição, com a renúncia do presidente eleito no final do mês de janeiro. A
vice-presidente, Presb. Cler Duarte da Silva, está realizando, junto a diretoria, estudos da
real situação da Associação. Nos próximos dias, apresentará proposta de redução de
despesas para este momento de contingenciamento. 6.O Estandarte e Revista Vida E

Caminho: Infelizmente, o jornal O Estandarte e a revista Vida e Caminho são deficitários,
precisando ser subsidiados pela IPIB. O aporte para o ano de 2020 está previsto em R$
100.00,00 para o jornal e R$ 40.000,00 para a revista. Propomos que, nos próximos
quatro meses, a partir de abril, a revista e o jornal sejam disponibilizados eletronicamente,
com valor mensal de manutenção de US$ 175,00 ao ano, evitando custos com gráfica e
postagem. Propomos ainda que os assinantes sejam informados que receberão o
acréscimo do número de edições impressas ao final do período de assinatura.
7.Contingenciamento do Fundo de Apoio às Igrejas e Dívida Interna: A Comissão
propõe o contingenciamento do Fundo de Apoio às Igrejas, que está sendo recomposto
durante este ano por determinação deste colegiado. Atualmente, o fundo dispõe R$
50.000,00, reservado em conta específica que, caso autorizado, poderá ser utilizado para
suprir gastos administrativos. Na conta “Dívida Interna”, há um saldo de R$ 24.000,00
para quitação que, se autorizado, também poderá ser usado para gastos administrativos.
Desta forma, o total geral contingenciado nos próximos meses será de: R$ 1.490.024,08.
Tal valor é a somatória de todos os valores contidos nas propostas acima, constantes na
planilha anexa. 8. Medida de Auxílio às Igrejas Locais: 8.1 Pecúlio dos pastores - Para
auxiliar as igrejas a enfrentarem este momento de crise, e trabalhando por analogia ao
que está acontecendo dentro da esfera trabalhista com a suspensão do recolhimento de
FGTS para os funcionários, entendemos que a COMEX-AG poderá flexibilizar os termos
do documento que trata dos direitos ministeriais, abrindo a possibilidade de não
recolhimento do pecúlio dos pastores pelos próximos 4 meses, devendo ser ressarcidos
os valores não depositados a partir de agosto. Esta comissão propõe ainda que a
COMEX-AG autorize os conselhos a avaliarem o pedido de saque do valor do pecúlio,
tendo em vista a atual situação de crise. 9. Impossibilidade de Diminuição do
Percentual de Contribuição das igrejas: Após estudar vários cenários, esta comissão
chegou à conclusão que não é possível diminuir a contribuição das igrejas para a
Assembleia Geral. Trabalhamos com o cenário de redução de 2%. Esta redução
impactaria em 25% do orçamento mensal da igreja. Isso se tornaria financeiramente
inviável para a IPIB. A título de exemplo, a média de arrecadação mensal, nos meses de
fevereiro e março, foi de R$ 614.296,89. Com a diminuição de 2%, passaria a ser de R$
460.722,67. As despesas fixas da igreja, para o mês de abril, já com todos os cortes
propostos, serão de R$ 543.295,42. Para minimizar o impacto da crise em algumas
igrejas, esta comissão propõe concessão de moratória de 4 meses para o pagamento dos
parcelamentos existentes até esta data, devendo ser retomados após este período. Essa
isenção gerará, aproximadamente, R$ 25.944,65 mensais a menos no caixa da IPIB, de

acordo com a média de arrecadação de fevereiro e março. Assim, descontando o que é
recebido com os parcelamentos, passamos a uma receita projetada de R$ 588.352,24.
Desta maneira, já com as renúncias fiscais e prevendo diminuição nos valores enviados
pelas igrejas por conta do possível impacto da crise, o orçamento para abril, já com os
descontos aplicados, ficará da seguinte maneira: Receitas (projetadas): R$ 588.352,89.
Despesas (estimativa): R$ 441.119,98; Fechamento em abril - R$ 147.232,91. Neste total,
sugerimos a redução estimada em 30% do valor das contribuições para o mês de abril, o
que projeta um saldo do mês no valor de R$ 103.063,03. Este valor deverá ser
contingenciado, tendo em vista possível queda na arrecadação das igrejas nos próximos
meses, sendo tal reserva mensal destinada à superação do período mais crítico. Estes
valores estão previstos para o mês de abril. Considerando a imprevisibilidade do
desenrolar da crise, propomos que o acompanhamento seja realizado mês a mês, com
esta comissão apresentando as alterações necessárias. Desta maneira, esta comissão
apresenta seu relatório e o submete à análise desta colenda COMEX-AG. Colocamo-nos
à disposição para eventuais esclarecimentos. Em Cristo! 2) Aprova-se o texto sobre
PRONUNCIAMENTO OFICIAL DA IPIB FRENTE À PANDEMIA DA COVID-19,
conforme segue: (Pronunciamento da COMEX-AG sobre o Covid-19). Irmãos e irmãs.
Graça e Paz! “Elevo os meus olhos para os montes; de onde me vem o socorro? O meu
socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra” (Sl 121. 1, 2). A Comissão Executiva da
Assembleia Geral da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, em reunião
extraordinária realizada por vídeo conferência no dia de hoje, 20 de março de 2020, para
avaliar a crise que assola o mundo todo e, principalmente, o nosso Brasil, por conta da
pandemia do CORONAVÍRUS, decidiu fazer o seguinte pronunciamento oficial para toda
a Igreja Presbiteriana Independente espalhada pelo país. O mundo, ao longo de sua
história, enfrentou diversas epidemias que ceifaram a vida de milhões de pessoas, entre
elas: a peste negra; a tuberculose; a varíola; a gripe espanhola e, mais recentemente, a
Aids. Evidentemente, todas essas doenças foram erradicadas ou estão sob controle.
Considerando, pois, que o mundo está sujeito a ser atingido por epidemias e pandemias,
só nos resta, em primeiro lugar, transformar a palavra do salmista, expressa no Salmo
121, em nossa profissão de fé. Quando olhamos para as montanhas - de dificuldades, de
perigos e de ameaças que podem nos atingir - deveremos professar: “O nosso socorro
vem do Senhor!” Porém, as epidemias acima mencionadas foram enfrentadas,
erradicadas e controladas graças à atuação das autoridades sanitárias e à
conscientização das pessoas sobre a necessidade de cada um fazer a sua parte nesse
processo. Com o novo coronavírus não pode ser diferente! O mundo todo está sendo

atingido, levando o surto ao patamar de pandemia. A erradicação e controle desta doença
dependerá da competência das autoridades e dos cientistas de criarem uma vacina
eficaz, além da colaboração de todos no cuidado com a higienização das mãos com água
e sabão, com o uso do álcool gel e no cumprimento das recomendações das autoridades
para que, ao menos no estágio crítico de contágio, evitemos aglomerações.
Diferentemente das dificuldades que as autoridades do mundo enfrentaram para vencer
as epidemias acima mencionadas, atualmente a ciência dispõe de modernos recursos
para enfrentar e vencer o Coronavírus, o que pode aumentar a nossa esperança em Deus
de que tal crise irá cessar com o menor número possível de vítimas fatais. Diante desse
quadro, a COMEX da Assembleia Geral, tomou as seguintes decisões: 1. Determinar a
suspensão por tempo indeterminado de todas as atividades presenciais de nossas igrejas
locais em todo o país. 2. Recomendar que os membros e frequentadores de nossas
igrejas confiem nas orientações de seus líderes (pastores, pastoras, missionários e
missionárias e demais oficiais). 3. Ainda que o momento seja ameaçador, é preciso que
seja evitado o pânico, pois nós não somos como aqueles que não têm esperança.
Lembremo-nos: “O nosso socorro vem do Senhor!” 4. Por outro lado, não devemos
menosprezar a gravidade da situação que estamos vivendo no presente momento, como
fazem algumas pessoas néscias e insensatas. 5. Em tempos de redes sociais, tomemos
muito cuidado com as falsas notícias (“fake news”), evitando o compartilhamento de
informações inverídicas ou duvidosas. 6. Com as atividades eclesiásticas presenciais
suspensas, a COMEX recomenda aos líderes das igrejas que se socorram dos recursos
eletrônicos, e transmitam estudos e mensagens utilizando as redes sociais, para que os
membros de nossas comunidades continuem a receber o alimento espiritual tão
importante para as nossas vidas. Caso seja necessário, o setor de comunicação da IPI do
Brasil está à disposição para auxiliar as igrejas e congregações que tiverem dificuldades
nessa área. 7. Inevitavelmente o Brasil mergulhará numa recessão econômica, o que
deverá impactar as receitas de nossas igrejas locais e, como via de consequência, a
tesouraria central da IPI do Brasil. Por conta disto, a COMEX recomenda aos pastores e
pastoras que, juntamente com seus respectivos Conselhos, estimulem a membresia a
manter fidelidade na entrega e consagração de seus dízimos e ofertas, ainda que por
meio de depósitos e transferências bancárias. 8. Ante esse quadro, a COMEX decidiu
contingenciar o orçamento de 2020, liberando recursos financeiros apenas para manter as
atividades essenciais da igreja. 9. A COMEX decidiu ainda suspender temporariamente
todos os eventos de âmbito nacional programados para este ano de 2020, bem como
cancelar participações de integrantes da Diretoria e dos Ministérios em eventos regionais

que demandem despesas a serem suportadas pela tesouraria central. Por fim, rogamos a
todos e a todas que atendam à convocação do Movimento Nacional de Oração para que,
todos os dias, ao meio dia, parem de fazer o que estiverem fazendo, coloquem-se de
joelhos diante do Senhor por alguns minutos, e clamem para que essa pandemia seja
controlada no mundo todo e para que a vida das pessoas seja preservada. Pela Coroa
Real do Salvador! Rev. João Luiz Furtado, presidente da Assembleia Geral da IPI do
Brasil.

3)

Decide-se que, em caso de vencimento dos mandatos de todos os

presbíteros, até que seja possível a realização de assembleias das Igrejas, que se
aplique o artigo 123, parte final, da Lei Complementar, que dispõe: “O pastor titular
poderá exercer as funções plenas do Conselho, em caso de falecimento, mudança de
domicílio, renúncia coletiva, recusa de comparecimento dos presbíteros, por estarem eles
respondendo a processo ou com mandato vencido. Parágrafo único - No caso de não ser
possível o estabelecimento de novos presbíteros, o pastor levará o fato ao conhecimento
do Presbitério”.

4) Aprova-se a ministração da Ceia do Senhor de forma virtual,

conforme texto transcrito na íntegra: SANTA CEIA EM TEMPOS DE CRISE. Podemos
constatar na história da Igreja momentos de crise nos quais sempre Deus se fez presente
orientando e direcionando seu povo. Vivemos em uma época sem precedentes onde um
vírus, o Covid-19, colocou o ser humano, em escala mundial, em isolamento social. Ao
estudarmos os reformadores e os posicionamentos das igrejas reformadas ao longo dos
séculos, incluindo os posicionamentos da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil,
encontramos direcionamentos que foram elaborados para contextos específicos; contudo,
não encontraremos algo claro e pronto para nos orientar nesta época em que vivemos.
Mesmo ao compararmos o posicionamento de reformadores como Lutero, durante a
Peste Bubônica, com o momento atual de isolamento, consequente da fácil propagação
do Covid-19, não obteremos respostas claras. Lutero assumiu uma postura de cuidado,
sem insensatez, não tentando a Deus; mas, também, assumindo seu lugar como servo
consolador chamado por Deus. Acatou as orientações médicas da época e evitou contato
com as pessoas; mas, em situações extremas, assumindo a responsabilidade por suas
escolhas, se dispôs a acompanhar pessoas que realmente precisassem de sua presença
1. Contudo, há uma característica em nossa época que pode afetar substancialmente a
maneira como agimos em nosso tempo; é uma ferramenta que pode nos auxiliar
protegendo a nossa saúde e evitando que sejamos um transmissor deste vírus em 2020:
a internet. Temos esta ferramenta a nosso dispor e podemos utilizá-la de forma a evitar a
propagação do vírus, mas, concomitantemente, darmos assistência espiritual às nossas
comunidades. Como será que Lutero se comportaria se em meio à Peste Bubônica

existisse uma forma de se conectar instantaneamente com as pessoas sem ser
necessário expô-las e expor-se a riscos? Em meio a tudo isto, nossa denominação
decidiu recomendar que as igrejas acatem as decisões da Organização Mundial de
Saúde. Muitas de nossas igrejas já se encontram em isolamento social e produzindo
material virtual: transmissão de cultos on-line, estudos bíblicos virtuais, material infantil via
redes sociais etc. Seguindo o pensamento de Karl Barth a igreja continua se reformando
Mas e a celebração da Ceia do Senhor? Podemos celebrá-la virtualmente? Como
dissemos anteriormente, não encontraremos nenhuma orientação clara sobre este
assunto, considerando a crise que vivemos e o advento da internet. Portanto, cabe a nós,
teólogos, teólogas, pastoras e pastores, chamados por Deus para cuidar de seu povo,
orientando as pessoas confiadas ao nosso rebanho, encontrarmos respostas para o
momento atual. É nossa responsabilidade decidirmos o que será feito, baseando-nos na
(Carta de Lutero ao Rev. Dr. Johannes Hess. Se alguém pode fugir de uma praga mortal.
Disponível

em:

(https://www.luteranos.com.br/textos/o-conselho-pastoral-de-lutero-

durante-a-peste-negra); LEITH, John H., A Tradição Reformada: uma maneira de ser a
comunidade cristã, São Paulo: Pendão Real, 2012, p. 291). Primeiramente na Bíblia; e,
também, nos reformadores e na tradição reformada, considerando as facilidades que as
novas ferramentas disponíveis nos dão. Este é o propósito deste documento: nos orientar
para que sejamos agentes de Deus para liderar o povo neste momento de crise. Portanto,
vamos juntos refletir sobre a importância da Ceia e se devemos celebrá-la, assim como os
cultos, de forma virtual. O Manual do Culto de nossa igreja define o que é a Ceia do
Senhor da seguinte maneira: “A ceia é o sinal e selo da comunhão no comer e beber com
o Senhor crucificado e ressurreto. [...] Em sua última refeição com os discípulos, Jesus
partiu o pão e entregou o cálice de vinho a eles como sinal de uma nova aliança,
recomendando que eles fizessem o mesmo para lembrar e proclamar a sua morte. No dia
da ressurreição, o Senhor ressurreto deu-se a conhecer aos seguidores no partir do pão.
Ele continuou a aparecer diante deles, abençoando e partindo o pão, preparando,
servindo e partilhando de refeições comuns”. A Ceia ocupa um lugar importante na
história cristã, pois por meio dela, Cristo se revela a nós, assim como se revelou aos
discípulos. A Santa Ceia é algo que nos une e nos dá perspectivas de esperança. Mesmo
em momentos de crise podemos esperar no Senhor. “O Novo Testamento descreve esta
refeição como uma forma de participação em Cristo e de uns com os outros na esperança
do Reino e como uma antecipação do banquete messiânico”. A Ceia não é um ritual que,
caso não seja praticado, não afetará a vida e a experiência de fé dos cristãos. Ela afeta
diretamente nossa vida espiritual integral. “Na mesa do Senhor, a Igreja é:

renovada e

fortalecida pela memória da vida de Cristo, sua morte, ressurreição e a promessa de sua
volta;

sustentada por sua garantia de amor infinito e presença permanente com o povo

de Deus;

selada no pacto da graça de Deus pela participação na auto entrega de

Cristo. Ao relembrar,
eles e ao mundo;
reconciliados;

os crentes recebem e confiam no amor de Cristo presente junto a
manifestam a realidade do pacto da graça ao reconciliar e ser

proclamam o poder do reino de Cristo para a renovação do mundo

através da justiça e da paz”. Participando da Ceia estamos em comunhão com Cristo e
com seu corpo, ou seja, a Igreja. A Ceia nos um com todo o povo de Deus espalhado pela
face da terra, mesmo que fisicamente não estejam todos em um mesmo lugar. Além disto,
a Ceia também é uma reafirmação de nossa entrega a Deus. É um ato prático que nos
coloca em lugar de comprometimento com o corpo de Cristo. Fiéis são levados a
ativamente buscar a reconciliação para qualquer tipo de conflito ou divisões entre eles e o
seu próximo. Toda vez que se reúne à mesa, a comunidade dos que creem:
se unida com a Igreja em todo lugar e toda a Igreja está presente;
fiéis no céu e na terra dando graças ao Deus triúno;

encontra-

junta-se a todos os

renova os votos assumidos no

batismo entregando-se novamente para amar a Deus, um ao outro e ao próximo no
mundo”. Calvino dizia que a Palavra e a Ceia são duas faces da mesma moeda. Uma não
deve eliminar e nem substituir a outra. Pela Palavra Deus nos ensina e nos instrui; em
seguida, Deus confirma a sua Palavra pelo Sacramento. “Na vida da congregação que
adora, a Palavra e os Sacramentos estão relacionados de forma integral. [...]. É
apropriado celebrá-la a cada domingo. Deve ser celebrada de modo regular e com
frequência suficiente para que seja reconhecida como parte integral do culto do dia do
Senhor. É apropriado celebrar a ceia em ocasiões que tenham um significado especial
para a comunidade. A ceia deve ser oferecida aos que se acham isolados ou enfermos,
como uma forma de se estender o ministério da Igreja a eles”. Infelizmente a Ceia, não
poucas vezes, é tratada como algo dispensável. Muitos decidem em realizar cultos sem a
celebração do sacramento, como se a Palavra tivesse importância mais elevada do que a
do sacramento, quando, na verdade, uma complementa a outra. Algumas atitudes podem
atuar contra a valorização dos sacramentos, como quando “os sacramentos são
celebrados como meros ritos tradicionais da vida da Igreja. Por exemplo, no caso da
eucaristia, ela costuma ser celebrada como apêndice, que poderia ser descartável, no
final de determinados cultos. Sua celebração é apresentada como simples ato memorial,
para recordar a morte de Jesus Cristo. Dessa maneira, a eucaristia deixa de ser uma
alegre celebração da ressurreição do Senhor, bem como é desprezada como um recurso
providenciado por Deus para alimento e sustento da fé do cristão” 9. É importante

compreendermos que, em hipótese alguma, a celebração da Ceia é algo particular. Ela
representa, sempre, a união do corpo de Cristo. Como dissemos anteriormente, não
encontraremos respostas diretas para o momento em que vivemos, mas devemos, como
servos chamados por Deus, procurar meios de manter esta unidade mesmo em meio à
crise. A igreja não é composta apenas por ministros e ministras; precisamos, de alguma
forma, manter a realização do sacramento com a participação da comunidade. “Mesmo
que envolva apenas um pequeno número de pessoas, a celebração não deve ser
entendida como uma cerimônia privada ou um exercício devocional particular, mas como
um ato de toda a Igreja que deve estar representada não só pelo ministro autorizado, mas
também por um ou mais; (Ibidem, p. 401); (SOBRINHO, Antônio de Godoy. A doutrina do
Espírito Santo. São Paulo: Pendão Real, 2012, p. 66); (Manual do Culto, 2011, p. 402);
(LEITH, 2012, p. 67) membros da congregação representando a Igreja”). A participação
na Ceia é imprescindível para que tenhamos confiança e sejamos encorajados pela graça
de Deus. “Mesmo com dúvidas ou vacilando em sua confiança, a pessoa deve participar
da mesa, a fim de se assegurar da graça e do amor de Deus em Cristo Jesus”. Nós,
ministros e ministras ordenados ao Ministério da Palavra e dos Sacramentos, devemos
sempre ministrar (servir) a Ceia do Senhor. Fomos chamados para isto. “Por uma questão
de ordem, o sacramento da ceia do Senhor será ministrado por um ministro da Palavra e
sacramentos. Os missionários poderão ministrá-lo, conforme prescreve a regulamentação
da Igreja”. Precisamos reavaliar se a palavra ministrar é empregada nestes tempos
simplesmente como servir ou se ela deve ser compreendida como instituir, conduzir.
Podemos, como ministros e ministras continuar instituindo e conduzindo o Sacramento,
mesmo de forma virtual; a única diferença é que os elementos seriam distribuídos pela
própria família, por tempo limitado, enquanto estivermos em isolamento social. Mesmo
que alguém tivesse buscado encontrar respostas durante a Peste Bubônica e desejasse
que estas respostas servissem caso surgisse algo parecido, suas respostas não seriam
suficientes. Afinal, a reforma é constante. As mudanças são constantes e exigem
respostas contemporâneas. “Não existe uma teologia definitiva reformada sobre o culto”.
[...]. Calvino insistia que toda a prática cúltica “deve ter sustentação no ensino bíblico. Não
somos livres para escolher à vontade tudo o que não seja ordenado”. Para Calvino o
principal era que as práticas atendessem o propósito de edificação. Questões secundárias
como: a cor do vinho, a postura correta para se ajoelhar, o tempo e o dia do culto eram
excluídas nestas discussões de Calvino. Precisamos nos basear nas ações de Cristo, que
procurava sempre estar presente com as pessoas, mas na impossibilidade de estar
presente fisicamente, enquanto encarnado, até mesmo curava pessoas, como o servo do

centurião. A Bíblia deve ser o principal fundamento para nossas decisões. Para Calvino as
instruções bíblicas eram o caráter principal na elaboração do culto e da liturgia. “Sua
insistência quanto à integridade teológica está relacionada com a integridade bíblica, uma
vez que esta última é o principal critério para a primeira [...]. Todo verdadeiro culto é
modelado não pelos desejos humanos, mas pela manifestação que Deus faz de si
mesmo”. Deus não se manifesta porque nós queremos e porque preparamos um ritual
cheio de regras e costumes. As regras servem para nos orientar, não para determinar a
manifestação de Deus. Portanto, as orientações/regras podem ser adaptadas; o que elas
não podem é controlar a manifestação de Deus, pois ele se manifesta independentemente
delas. Temos que considerar também que, como calvinistas, devemos nos preocupar com
o propósito e o significado da Ceia, já mencionados anteriormente. De nada valeria
mantermos a prática da Ceia (Manual do Culto, 2011, p. 402), (Ibidem, p. 403). (LEITH,
2012, p. 286). (Manual do Culto, 2011, p. 403) (LEITH, 2012, p. 287) presencialmente, e
de nada valerá realizarmos a Ceia virtualmente se seu propósito e significado estiverem
perdidos. A inteligibilidade do culto era algo fundamental para Calvino. Por este motivo o
culto deveria ser feito na língua do povo e “os atos sacramentais devem estar sempre no
contexto do ensino e da pregação, de maneira que o ato ou o símbolo possam ser
claramente compreendidos [...]. Qualquer coisa que não sirva para a edificação não deve
ser aceita na igreja”. Para Calvino não adiantaria realizarmos uma Ceia toda pomposa,
cheia de símbolos enigmáticos e instruções profundas, com encenações sem vida; pois
estas só serviriam para cegar os olhos das pessoas mais simples. “O culto é sempre um
ato consciente e responsável e seu propósito é a edificação da comunidade cristã”.
Portanto, se a comunidade pode ser edificada por metodologias que nos auxiliem neste
período

podemos

utilizá-las.

ORIENTAÇÕES

PARA

A

CELEBRAÇÃO

(CASO

REALIZEMOS A CEIA ON-LINE). A Ceia deverá ser celebrada e instituída ao vivo, pelo
ministro ou pela ministra da Palavra e dos Sacramentos, com assistência de, no mínimo,
mais um presbítero ou presbítera docente ou regente. O número máximo de participantes
deve seguir as orientações dos órgãos de saúde, não devendo ultrapassar cinco pessoas
(considerando ministros, presbíteros e responsáveis pela filmagem). Os elementos serão
adquiridos pelas próprias famílias, devendo ser pão e suco de uva. A comunidade deve
ser orientada a não substituir os elementos. 3. Antes da celebração a comunidade deve
ser comunicada que a Ceia: a. é sinal e selo da comunhão no comer e beber com o
Senhor crucificado e ressurreto; b. é momento de lembrança e proclamação da morte de
Cristo e de sua ressurreição; c. é comunhão com Cristo e uns com os outros na
esperança do Reino e como uma antecipação do banquete messiânico; d. na mesa do

Senhor, a Igreja é:

renovada e fortalecida pela memória da vida de Cristo, sua morte,

ressurreição e a promessa de sua volta;

sustentada por sua garantia de amor infinito e

presença permanente com o povo de Deus;

selada no pacto da graça de Deus pela

participação na auto entrega de Cristo.(Ibidem, p. 288), (Ibidem), (Ibidem, p. 289); e. ao
lembrarem da morte e ressurreição de Cristo:
de Cristo presente junto a eles e ao mundo;
ao reconciliar e ser reconciliados;

os crentes recebem e confiam no amor
manifestam a realidade do pacto da graça

proclamam o poder do reino de Cristo para a

renovação do mundo através da justiça e da paz”. f. ao participar da Ceia a comunidade
dos que creem:
presente;

encontra-se unida com a Igreja em todo lugar e toda a Igreja está

junta-se a todos os fiéis no céu e na terra dando graças ao Deus triúno;

renova os votos assumidos no batismo entregando-se novamente para amar a Deus, um
ao outro e ao próximo no mundo”. g. a celebração da Ceia on-line deve ser feita por
período limitado. Este período compreende o tempo em que os órgãos de saúde e
autoridades locais, governamentais e federais mantiverem o decreto de distanciamento
social. Ao final deste período, a celebração do sacramento deve ser feita presencialmente.
A comunicação do item anterior pode ser feita por escrito e divulgada aos membros da
comunidade antes do culto com celebração da Ceia. Em suas casas, os crentes devem
participar da Ceia juntos. Os elementos devem ser distribuídos por algum membro
professo, responsável pela família, homem ou mulher. A ceia não é uma celebração
individual. Contudo, neste período de distanciamento social, as pessoas que moram
sozinhas poderão participar em sua casa, juntamente com os ministros e ministras ao vivo
por transmissão on-line e com todo o povo de Deus, espalhados pela face da terra, em
suas casas. Contudo, mesmo sozinhas, devem estar cientes de que participam do corpo e
Cristo e de suas responsabilidades comunitárias como membros deste corpo. Os
membros professos e crianças, filhos e filhas de membros professos, podem participar da
Ceia. Aos membros professos, menores de 18 anos, cujos responsáveis não são
professos, aplicam-se as resoluções do item 6. Rev. Lucas Bruder Pastor auxiliar na IPI
de Botucatu Assessor da Secretaria de Música e Liturgia da IPI do Brasil. 5) autoriza-se a
realização de

uma

Pastoral

da

Presidência,

orientando

pastoras/pastores,

presbíteros/as, líderes, sobre cautela em pronunciamentos nas mídias sociais; 6)
Da Consultoria Jurídica, parecer referente a prazos processuais e reuniões
presenciais;

decide-se:

“Até

nova

decisão

da

Comex/AG,

considerando

o

restabelecimento da normalidade da situação provocada pela Pandemia do Novo
Coronavírus, suspender, a partir desta data de 14 de abril de 2020: a) os prazos
processuais estampados no nosso ordenamento jurídico em todos os níveis conciliares –

Conselhos, Presbitérios, Sínodos e Assembleia Geral; b) as reuniões conciliares em geral,
com exceção dos Conselhos que podem realizar reuniões remotas em tempo real”. 7) da
Secretaria de Transparência e Ouvidoria, Ofício 16/20, referente a denúncias de
pronunciamento de ministros nas mídias sociais; decide-se encaminhar as denúncias
aos Presbitérios que exercem jurisdição sobre a ministra e os ministros, e que o
Secretário de Ouvidoria comunique a novos denunciantes sobre os foros competentes
para apresentação de eventuais denúncias. 8) da Secretaria de Transparência e
Ouvidoria, Ofício 15/20, referente a solicitação do Presbitério Sul de São Paulo, nos
seguintes termos: “Temos em nosso Presbitério dois licenciados que já foram
examinados para a ordenação em reunião ordinária do Concílio. A decisão foi de ordenálos. O culto onde seriam ordenados precisou ser cancelado por causa da situação atual
do nosso país. O Presbitério precisa dos ministros e não sabemos quando poderemos
fazer uma sessão solene. A Comex (do Presbitério) poderia formalizar essa ordenação e
colocá-los para servir nas igrejas?” Decide-se não autorizar e determinar que se aguarde
possibilidade de realizar o ato de forma presencial, após a liberação do isolamento social.
9) da Secretaria de Transparência e Ouvidoria, Ofício 17/20, consulta em relação as
reuniões mensais do Conselho, dispostas no artigo 121 da Lei Complementar da
Constituição da IPIB, decide-se: Enquanto permanecerem as determinações de
isolamento social estabelecidas pelas autoridades de saúde do país, que as reuniões dos
Conselhos sejam facultativas, registrando-se as devidas justificativas na ata da reunião
subsequente. 10) Da Secretaria de Educação Teológica e FATIPI, propondo a
suspensão das atividades em relação à pregação dos licenciados, da FATIPI; decidese aprovar a proposta. 11) do Presbitério Sorocaba, referente a solicitação de reunião
extraordinária do Presbitério, por tratar-se de assunto disciplinar; decide-se autorizar
a reunião por vídeo conferência considerando o caráter emergencial. REGISTRO DE
VOTO CONTRÁRIO DO REV. CLAYTON LEAL DA SILVA. 11) Da Secretaria Geral
encaminhando pedido de licença do Ministro da Missão, Rev. Paulo de Mello Cintra
Damião, por motivos de saúde na família, e indicação da Diretoria, do Rev. Alex
Sandro dos Santos para substitui-lo; decide-se: aceitar o pedido de afastamento do
Rev. Paulo e acatar a indicação do Rev. Alex Sandro para assumir o Ministério. Nada
mais havendo a tratar, encerra-se a reunião às 21h05min com oração pelo Rev. Antonio
Carlos Alves. A presente ata será encaminhada à aprovação dos representantes
presentes à reunião por e-mail. Após aprovada, será assinada pelo 1º Secretário, pela
Secretária “ad hoc”, e pelos integrantes da Diretoria da AG da IPIB.

ATA DA 73ª REUNIÃO DA COMISSÃO EXECUTIVA DA ASSEMBLEIA GERAL DA IPI
DO BRASIL - EXERCÍCIO 2019 – 2023

DATA, HORA E LOCAL: 15 de maio de 2020, com início às 18h05min, por
videoconferência, pela plataforma zoom.

PRESIDENTE: Rev. João Luiz Furtado.

SECRETÁRIO: Rev. Alex Sandro dos Santos. VERIFICAÇÃO DE PRESENÇA:
DIRETORIA: Rev. João Luiz Furtado, presidente; Rev. Ézio Martins de Lima, 1o vicepresidente; Rev. Leontino Farias dos Santos, 2º vice-presidente; Rev. Alex Sandro dos
Santos, 1º secretário; Presb. Moacir Rosa Enos, 2o secretário. REPRESENTAÇÃO
SINODAL: Sínodo Borda do Campo: Presb. Ricardo Helmuth Benedetti; Sínodo Brasil
Central: Rev. Jean Carlos da Silva; Sínodo Meridional: Presb. Luiz Carlos Morosini;
Sínodo Minas Gerais: Rev. Galdino Acassio Gomes da Silva; Sínodo Ocidental: Rev.
Antônio Carlos Alves; Sínodo Oeste Paulista: Rev. Dênis Silva Luciano Gomes; Sínodo
Osasco: Rev. Eliseu Fonda da Silva; Sínodo Pantanal: Rev. Edson Augusto Rios;
Sínodo Rev. Jonan Joaquim da Cruz: Presb. Marcos Messias Sales Santos; Sínodo
Rev. Jonas Dias Martins: Presb. Odilon Alexandre Silveira Marques Pereira; Sínodo
Rev. Manoel Machado: Rev. Diego Alessandro da Silva Moura; Sínodo São Paulo: Rev.
Gilberto dos Santos Rodrigues; Sínodo Rio São Paulo: Rev. Marcos Paulo de Oliveira;
Sínodo Setentrional: Rev. Mardonio de Souza Pereira; Sínodo Sudoeste Paulista: Rev.
Clayton Leal da Silva; Sínodo Sul de São Paulo: Rev. Evaldo Nogueira de Souza;
Sínodo Vale do Rio Paraná: Rev. Sérgio Gini. QUÓRUM: Havendo quórum, o presidente
declara aberto os trabalhos da 73ª Reunião da Comissão Executiva da Assembleia Geral
da IPI do Brasil, Exercício 2019 – 2023, com oração pelos Presbíteros. Luiz Carlos
Morosini e Marcos Messias Sales Santos. DEMAIS PRESENÇAS: Rev. Ildemara Querina
Bomfim (secretária geral); Rev. Paulo César Souza (secretário de transparência e
ouvidoria); AUSENTES: Presb. Arnold Hermann Ferle (administrador geral); Presb. Moacir
Benvindo de Carvalho (tesoureiro geral). HORÁRIO REGIMENTAL: Estabeleceu-se que o
horário regimental de encerramento da reunião será às 21hs.

ENTRADA DE

DOCUMENTOS E DECISÕES: Doc. 003. Da Secretaria de Transparência e Ouvidoria
(STO) encaminhando Relatório sobre a Situação da Tesouraria Geral da IPI do Brasil.
Relatório sobre dívida fiscal: “Graça e Paz! Vimos por meio desta trazer ao conhecimento
desta colenda comissão a situação de débitos fiscais da IPIB. A empresa de contabilidade
contratada pela administração da igreja até o ano de 2019, Ferolli Contabilidade, deixou
de entregar obrigações fiscais da IPIB durante os anos de 2018 a 2020, o que gerou
débitos da instituição junto à Receita Federal do Brasil. A maior multa foi de R$ 40.474,80,

e as demais somam R$ 14.154,816, sendo que este último valor pode ter desconto de
50% se a dívida for confessada, o que não acontece com o valor mais alto. Assim que
tomou ciência dessa situação, a STO se reuniu com o Sr. Ricardo Oliveira, contador
responsável, para entender o que havia acontecido. Em conversa gravada, com
autorização dos participantes, o Sr. Ricardo confessou o erro e informou que já estava em
processo de negociação dos débitos junto à Receita Federal, assumindo todas as
despesas provenientes de seu erro. Porém, informou que não tinha o dinheiro para quitar
o débito menor e que havia conseguido levantar um valor, mas que era insuficiente, e que,
portanto, pagaria as multas até o limite de suas possibilidades, não quitando as demais,
para aguardar renegociação. Na sequência, nos reunimos com o Sr. Abel, atual contador,
que orientou a tesouraria a solicitar o valor que o Sr. Ricardo tinha disponível e proceder
ao pagamento de todas as multas, arcando com a diferença, para que a IPIB não sofresse
nova restrição. Nessa reunião, levantamos a possibilidade de entrar com representação
no Conselho Regional de Contabilidade, porém o Sr. Abel disse que essa medida seria
muito drástica. Isso foi feito e o Sr. Ricardo se comprometeu a restituir à IPIB este valor
em parcelas mensais, acertadas com o Tesoureiro. Para isso, foram feitos dois termos de
confissão de dívida (anexos) do Escritório de Contabilidade para com a IPIB. Queremos
salientar que, embora o parcelamento tenha sido feito e o débito ocorrerá na conta do
contador, a dívida está em nome da IPIB e, se houver inadimplência, será a IPIB a ser
executada e não o Escritório de Contabilidade. Da mesma maneira, se ele deixar de
ressarcir o que a IPIB pagou de multas, o prejuízo será nosso. Outra situação, que não
gerou multa, mas aparece em nossa certidão, é com relação a GFIPs, relativas à
propriedade de Bethel. O estacionamento que loca a propriedade se registrou na
prefeitura para a realização de reformas no imóvel, mas nunca entregou as obrigações
tributárias relativas à obra, situação que perdura desde 2017. Não conseguimos identificar
como se deram esses procedimentos e nem quem autorizou a vinculação dessa obra ao
CNPJ da IPIB, mas fato é que essa situação ocorreu. Também temos uma restrição
relativa ao Imposto Territorial Rural de uma propriedade na cidade de Cuiabá. Essa
restrição nos impede de tirarmos a Certidão Negativa de Débitos junto à Receita Federal
do Brasil. Tal situação está com a Administração Geral para solução. Por outro lado,
cristalino está que houve um grave erro de supervisão dos trabalhos do Escritório de
Contabilidade. São situações que ocorreram ao longo dos anos e que a simples
solicitação de certidão de débitos fiscais teria apontado. Desta maneira, entendemos que
a falha na supervisão torna os responsáveis devedores solidários os quais, em situação
de inadimplemento pelo Escritório de Contabilidade, devem arcar com o restante da

dívida. Certo é que a IPIB não pode ser prejudicada financeiramente por este erro. Sem
mais para o momento, nos colocamos à disposição para esclarecimentos. Em Cristo” Doc.
001. Do Conselho Fiscal da IPIB, encaminhando relatório parcial do Conselho Fiscal
referente ao ano de 2019. A) Relatório do Conselho Fiscal sobre a prestação de contas de
2019: “Prezados irmãos, o Conselho Fiscal esteve reunido em São Paulo no último dia 6
para concluir o exame das contas da IPIB referentes ao ano de 2019, bem como para
analisar o balanço anual e suas notas explicativas para poder prestar relatório
circunstanciado à Comex/AG. Entretanto, não foi possível levar a termo o trabalho em
virtude de não encontrarmos as contas devidamente fechadas e contabilizadas. Sem
podermos analisar o balanço patrimonial, financeiro e orçamentário da Igreja em 2019,
resta-nos comunicar à Comex/AG sobre o ocorrido, ressaltando a nossa preocupação
com a situação em virtude de já estarmos no mês de março de 2020 e ainda não termos
as contas conciliadas desde agosto do ano passado. Diante disso, relatamos o que
segue: 1. Foram nos apresentados os relatórios de janeiro a setembro. Em sua reunião de
novembro último, o Conselho Fiscal analisou os documentos de janeiro até abril. Na
reunião deste mês, analisamos de maio até setembro; 2. Os relatórios de agosto e
setembro estão incompletos, pois foram encontradas dificuldades de identificação de
diferenças na conciliação, sendo que há lançamentos do mês de setembro que não estão
contabilizados (tanto de receitas quanto de despesas); 3. A análise do cumprimento do
orçamento aprovado para 2019 ficou prejudicada em virtude do não fechamento das
contas de agosto a dezembro; 4. Constatamos a falta de relatório gerencial e o de fluxo
de caixa; 5. Não há clareza sobre o plano de contas utilizado pela Tesouraria e os centros
de custo precisam ser identificados de forma mais clara e gerencial; 6. Não há
acompanhamento em tempo adequado do cumprimento do orçamento (orçados versus
realizado) pelos problemas de conciliação. O recomendável é que o acompanhamento e a
revisão orçamentária ocorram a cada trimestre; 7. Verificamos que há incompatibilidade
de ferramentas de lançamento de receitas e despesas (financeiro, contábil e bancário).
Ex.: nos pagamentos e recebimentos via remessas bancárias e importação e exportação
de relatórios para a contabilidade, cada processo precisa ser tratado individualmente em
seu próprio sistema, triplicando o trabalho; 8. Ouvimos relatos, tanto do Tesoureiro Geral
quando do funcionário da Tesouraria, de que tem havido instabilidade do sistema utilizado
pela Igreja, o SAFIPIB, e que tem havido morosidade da empresa responsável no
atendimento dos chamados; 9. Constatamos que não há acompanhamento da
inadimplência das igrejas com relatório gerencial pelo sistema. Atualmente, a pesquisa
precisa ser feita individualmente por igreja; 10. Constatamos que os procedimentos de

aprovação de pagamentos, contas, reembolsos de despesas e vales (adiantamento de
salários) não estão devidamente formalizados; 11. Identificamos certa complexidade nas
movimentações financeiras e atribuições de investimentos entre a IPIB e a Pendão Real,
o que causa certa confusão. Ex.: a Pendão Real possui uma verba aprovada no
orçamento da IPIB como dotação para a execução de suas finalidades. Além dessa
dotação, acessada em alguns meses, a Pendão Real recebe da IPIB por serviços
prestados para a editoração de O Estandarte e da Vida & Caminho. Nos relatórios, essas
movimentações não estão identificadas a não ser quando se faz o cruzamento com as
contas da Pendão Real, que possuiu a sua própria tesouraria e contabilidade; 12.
Percebemos que no Orçamento de 2020 a rubrica Dívida Interna continua existindo, com
anotação de valor de R$ 135.425,00, contrariando decisão da última Assembleia Geral
realizada em Sorocaba, SP; 13. Identificamos o não cumprimento de obrigações
contábeis e tributárias nos prazos devidos, gerando multas e restrições no CNPJ da
Igreja, conforme nosso relato em outro documento sobre esse caso; 14. Entendemos que,
aparentemente, a Tesouraria Geral não está plenamente familiarizada com as ferramentas
de controle financeiro, não sendo possível confiar nas informações gerenciais a partir de
agosto de 2019. Por fim, ressaltamos a necessidade de que as contas de 2019 sejam
fechadas e conciliadas o mais rápido possível e que para isso acordamos um prazo com a
Tesouraria Geral até o dia 30 de março. Concomitantemente, as contas de 2020, já
atrasadas, deverão ser regularizadas no mesmo prazo, devendo, a partir de abril, serem
fechadas até o décimo dia do mês seguinte. Sendo o que tínhamos, nos colocamos à
disposição da Comex/AG para qualquer esclarecimento adicional. B) Relatório do
Conselho Fiscal sobre multas e apontamentos da Receita Federal: Prezados irmãos, o
Conselho Fiscal reuniu-se com o Rev. Paulo César, secretário de Transparência e
Ouvidoria da IPIB, e tomou conhecimento das tratativas em curso com a Ferolli
Contabilidade, empresa que era a responsável pela contabilidade da igreja até 31 de
dezembro de 2019, sobre os apontamentos e multas lançados no CNPJ da IPIB
referentes a atrasos na entrega de declarações acessórias nos anos de 2017, 2018 e
2019 e da não entrega da Escrituração Contábil e Fiscal da Igreja em 2018. Destacamos
a eficiência da STO em detectar as irregularidades e em encaminhar de forma rápida e
assertiva a solução do caso para “limpar o nome” da Igreja das restrições anotadas.
Também é digno de elogio a forma pastoral com que a Secretaria tratou o caso, pois
envolve diretamente um ministro ordenado da Igreja, o Rev. Ricardo de Oliveira Souza,
que é o contador da empresa. Entrementes, na condição de conselheiros fiscais e pelas
atribuições a nós imputadas, apresentamos nossas considerações sobre o caso para

apreciação da Comex/AG e deliberações, se for o caso, corroborando com o relatório
também apresentado pelo secretário de Transparência e Ouvidoria. 1. A Ferolli
Contabilidade não cumpriu com as obrigações para as quais foi devidamente contratada e
remunerada. O não envio das declarações acessórias (2017, 2018 e 2019) nos devidos
prazos bem como a não entrega da Escrituração Contábil e Fiscal de 2018, configura-se
inépcia para o exercício da atividade contratada. Sugerimos que a Comex/AG estude a
possibilidade de denunciar a empresa junto ao Conselho Regional de Contabilidade pela
falta grave. 2. Os responsáveis pelo acompanhamento e fiscalização das obrigações
contábeis e fiscais, administrador geral e tesoureiro geral, tanto da gestão anterior quanto
da atual, não cumpriram com suas obrigações, agravando uma situação que poderia ter
sido antecipada e devidamente tratada sem demais prejuízos. Alertamos que a Diretoria
da AG é corresponsável pelos eventuais prejuízos causados à Igreja, devendo cuidar para
estar atualizada e atenta aos mecanismos de controle. Para tanto, recomendamos que os
procedimentos de verificação de regularidade fiscal e tributária devem ser aperfeiçoados,
com a apresentação de certidões negativas de débitos a cada 90 (noventa) dias, não
apenas da Receita Federal mas também da Prefeitura de São Paulo, do Estado de São
Paulo, do INSS, FGTS e Dívida Ativa da União; 3. Apesar do Escritório de Contabilidade
ter assumido a dívida com o pagamento das parcelas acordadas com a Receita Federal, o
débito direto na conta do contador Rev. Ricardo de Oliveira Souza não é o melhor
procedimento, pois é passível de não ser cumprido, o que poderá gerar novos ônus para
a Igreja. Entendemos que a Igreja deveria ter pago a dívida e acionado juridicamente a
Ferolli Contabilidade para se responsabilizar em ressarcir a IPIB. Sendo o que tínhamos,
enviamos nossas saudações. C) Irregularidade na entrega de GFIP – apontamento da
Receita Federal: Prezados irmãos, o Conselho Fiscal tomou conhecimento, por intermédio
do secretário de Transparência e Ouvidoria da IPIB, Rev. Paulo César, sobre
apontamento da Receita Federal no CNPJ da Igreja sobre a não entrega de GFIP – Guia
de Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social. Conforme relatório da
STO, não houve falha do escritório de contabilidade nesse caso, uma vez que o
apontamento se refere a um Cadastro Específico do INSS – CEI aberto sem o
conhecimento da administração da IPIB e, tampouco do escritório, junto à Prefeitura de
Sorocaba. O CEI geralmente é aberto usando o CNPJ da empresa para proceder a
matrícula de obra de construção civil. De acordo com as informações preliminares, tratase do estacionamento que subloca o terreno da IPIB em Sorocaba que, por conta de
obras de reforma, emitiu o CEI sem a autorização ou conhecimento da administração da
Igreja. Diante do exposto, frisamos que sejam envidados esforços para mitigar possíveis

riscos advindos de situações parecidas, especialmente de locações, pela natureza
“propter rem” das obrigações do dono do imóvel que, pela legislação vigente, poderá ser
responsabilizado civilmente pelos atos e danos causados pelo locatário. Assim,
solicitamos que sejam informados à Comex/AG quais os procedimentos estão sendo
tomados neste caso e o que pode ser prevenido doravante. Certos da atenção dos
irmãos, enviamos nossos cumprimentos”. Doc. 002. Da Secretaria Geral encaminhando
relatório da Secretaria de Transparência e Ouvidoria sobre a situação da Tesouraria Geral
da IPIB: Em relação aos 3 (três) documentos acima mencionados, DECISÃO : 1) Apesar
do Escritório “Feroli Contabilidade” ter assumido a dívida sobre os apontamentos e multas
lançados no CNPJ da IPIB referentes a atrasos na entrega de declarações acessórias nos
anos de 2017, 2018 e 2019 e da não entrega da Escrituração Contábil e Fiscal da Igreja
em 2018, realizando um parcelamento do débito em nome da IPIB, mediante o
pagamento das parcelas acordadas com a Receita Federal, indicando a conta da
empresa para o débito das parcelas, decide-se alterar a conta bancária para o débito
automático junto à Receita Federal, fazendo constar a conta da IPIB para serem
debitadas as parcelas vincendas, evitando-se o risco de eventuais novos prejuízos para a
IPIB; 2) decide-se não denunciar a empresa Ferolli ao Conselho Regional de
Contabilidade- CRC por conta dos fatos acima mencionados; 3) determina-se que seja
feito novo contrato de confissão de dívida com a empresa Ferolli, referente ao valor da
multa aplicada pela Receita Federal à IPIB, colocando como avalista o Sr. Ricardo de
Oliveira Souza, constando a alteração da conta para o débito automático das parcelas,
relativo ao débito junto à Receita Federal, conforme item 01, e a obrigação da empresa
Ferolli efetuar o ressarcimento imediato dos valores das parcelas, tão logo ocorra o débito
na conta da IPIB.

Doc. 005. Da Diretoria da AG, encaminhando proposta de

reconsideração de suspensão de contrato de trabalho do Presb. Arnold Hermann Ferle, e
de redução de salário e jornada de trabalho do Presb. Moacir Benvindo de Carvalho.
DECISÃO: Aprova-se a reconsideração de suspensão de contrato de trabalho do Presb.
Arnold Hermann Ferle, e de redução de salário e jornada de trabalho do Presb. Moacir
Benvindo de Carvalho. Doc. 006. Da Diretoria da AG encaminhando proposta de
demissão do Administrador Geral, Presbítero Arnold Hermann Ferle e do Tesoureiro
Geral, Presbítero Moacir Benvindo de Carvalho. DECISÃO: Aprova-se a demissão dos
referidos funcionários a partir de 18/05/2020, sem justa causa. Registra-se que o
Presbítero Arnold Hermann Ferle não cumprirá o aviso prévio por não haver necessidade
de transição no setor da administração geral. Registra-se, ainda, que o Presb. Moacir
Benvindo de Carvalho cumprirá o aviso prévio ante a necessidade de ser feita uma

transição no setor da tesouraria. Doc. 007. Da Diretoria da AG encaminhando proposta de
eleição da Reva. Ildemara Querina Bomfim, para a Administração Geral. Registra-se a
saída da Rev. Ildemara da reunião, para que a Comex-AG possa tratar do assunto de
forma privativa. DECISÃO: Decide-se, nos termos do artigo 25 combinado com o artigo
20 do Estatuto Social da IPIB, por unanimidade, “ad referendum” da Assembleia Geral da
IPIB, eleger como administradora geral a Reva. Ildemara Querina Bomfim, em
substituição ao Presbítero Arnold Hermann Ferle, que foi demitido conforme decisão
acima. A nova administradora geral foi devidamente empossada. Registra-se o retorno à
reunião da Reva. Ildemara. Doc. 008. Da Diretoria da AG encaminhando proposta para
eleição do Rev. Gérson Correia de Lacerda para a Secretaria Geral. DECISÃO: Decidese, nos termos do artigo 25 combinado com o artigo 20 do Estatuto Social da IPIB, “ad
referendum” da Assembleia Geral da IPIB, eleger como secretário Geral o Rev. Gérson
Correia de Lacerda em substituição à Reva. Ildemara Querina Bomfim, eleita para o cargo
de administradora geral em substituição ao Presbítero Arnold Hermann Ferle. O novo
secretário geral foi devidamente empossado. Registra-se que o Rev. Gérson acumulará
as funções de secretário geral e editor de “O Estandarte”, recebendo apenas o salário de
secretário geral, não havendo acúmulo de salários. Registra-se ainda que o início de sua
nova função será em 1º de junho de 2020, sendo que, até a referida data, haverá um
período de transição no setor. Doc. 009. Da Diretoria da AG encaminhando proposta da
diretoria de contratação do novo Tesoureiro Geral. DECISÃO: Decide-se, nos termos do
artigo 25 combinado com o artigo 20 do Estatuto Social da IPIB a Comex-AG, “ad
referendum” da Assembleia Geral da IPIB, eleger como novo tesoureiro o Sr. Paulo
Guarini Cassão, em substituição ao Presbítero Moacir Benvindo de Carvalho. O novo
tesoureiro foi devidamente empossado. Registra-se que o início das atividades do novo
tesoureiro será em 10 de junho de 2020, sendo que, nesse período, haverá uma transição
no setor da tesouraria geral. As eleições acima registradas observaram os artigos 25 e 20
do Estatuto Social da IPIB que dispõem o seguinte: Art. 25 – “O Secretário Geral, o
Tesoureiro Geral e o Administrador Geral da Igreja serão eleitos na forma estabelecida na
Constituição da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil”. Art.20 – “Nos intervalos de
suas reuniões a Assembleia Geral é representada por sua Comissão Executiva, a quem
compete velar pela fiel observância e execução das deliberações conciliares, podendo
decidir sobre casos urgentes, “ad referendum” da reunião seguinte”. As presentes
decisões se justificam ante a impossibilidade de convocar uma Assembleia Geral por
conta da pandemia do novo coronavírus (COVID-19) que atinge o Brasil de forma
avassaladora. Registram-se os dados dos novos integrantes eleitos para os cargos da

gestão da IPIB, a saber: Rev. GERSON CORREIA DE LACERDA, brasileiro, casado,
Ministro do Evangelho, natural de São Paulo, nascido em 08/02/1949; filho de Antônio
Correia de Lacerda e de Suzana Rizzardi Lacerda; portador do CPF número 206.961.67891 e RG número 4.455.208; domiciliado à Av. Sto. Antonio, 473 - Vila Osasco, Osasco/SP
- CEP 06086-075. REVA. ILDEMARA QUERINA BOMFIM, brasileira, solteira, gerente de
projetos, natural DE Miguel Calmon-Ba, nascida em 16/11/1965; filha de Hilda Querina
Bomfim e Manoel Graciliano Bomfim; portadora do CPF número 277.556.038-57 e RG
número 0401.6347-44; domiciliada à Rua Isaac Annes, 51, Lapa, São Paulo/SP - CEP
05075-040. PRESB. PAULO GUARINI CASSÃO, brasileiro, casado, Contador, natural de
Amparo/SP, nascido em 22/10/1954; filho de Joaquim Cassão Filho e Wanda Guarini
Cassão; portador do CPF número 761.812.008-00, e RG número 7.107.287-1; domiciliado
à Rua Brejo Alegre, 602 - Brooklin Novo, São Paulo - SP - CEP 04557-051. Doc.010. Da
Secretaria Geral proposta de aprovação das atas das 71ª e 72ª reuniões da COMEX-AG.
DECISÃO: Decide-se aprovar as atas das 71ª e 72ª reuniões da COMEX-AG. Doc. 011.
Da Diretoria da AG encaminhando proposta de efetivação do Rev. Alex Sandro dos
Santos como Ministro de Missão. DECISÃO: Decide-se: 1) Aprovar a efetivação do Rev.
Alex em substituição ao Rev. Paulo de Mello Cintra Damião; 2) Registrar que o Rev.
Paulo, ao ser informado sobre tal decisão, expressou que a decisão da Diretoria “é uma
resposta de oração”, pois ele entende que o Rev. Alex, por estar liderando o Ministério de
Missão num momento crítico da vida da igreja, por conta da pandemia do Covid-19, não
deve interromper o seu trabalho; 3) Registrar o agradecimento do Rev. Paulo à Diretoria
pela confiança nele depositada quando foi nomeado para ser o Ministro de Missão, ainda
que por curto espaço de tempo; 4) Registrar voto de gratidão a Deus pela vida do Rev.
Paulo pelos relevantes serviços que tem prestado à IPIB e ao Reino de Deus! Doc. 012.
Da Secretaria de Transparência e Ouvidoria, encaminhando consulta do Presbitério de
Osasco sobre reunião extraordinária do Presbitério. DECISÃO: Decide-se autorizar a
realização de reunião virtual do Presbitério de Osasco, em caráter excepcional, tendo em
vista a renúncia irretratável de seu tesoureiro, o que torna impossível ao concílio
permanecer sem um responsável pela tesouraria para as devidas movimentações
financeiras e cumprimento de suas obrigações. Doc. 013. Da Associação Evangélica
Literária Pendão Real encaminhando Convocação para a sua Assembleia Extraordinária.
DECISÃO: Decide-se tomar conhecimento e arquivar o documento que tem o seguinte
teor: “Pelo presente, convoco a Associação Evangélica Literária Pendão Real para se
reunir em Assembleia Geral Extraordinária no dia 05 de junho de 2020, às 20h, no
Escritório Central da IPIB, à Rua da Consolação, 2121, São Paulo, SP. Na impossibilidade

de reunião presencial, a mesma será realizada por videoconferência, para: 1) Eleição de
Presidente, devido à renúncia do atual; 2) Reestruturação da Associação. Nos termos do
§ 1° do Artigo 15, do seu Estatuto, “Não sendo atingido o número de um terço (1/3) dos
associados natos em primeira convocação, a reunião da Assembleia Geral se realizará
em segunda convocação 30 (trinta) minutos após a primeira convocação com qualquer
número de associados natos.”; Registra-se que o ex-presidente da Pendão Real, Sr.
Ricardo Cano, está internado em UTI por conta do COVID-19. Doc. 014. Do Sínodo
Meridional encaminhando documento proveniente do Presbitério Sul do Paraná
solicitando redução das contribuições de igrejas locais para a tesouraria da AG.
DECISÃO: Decide-se: 1) Encaminhar o documento para a COMISSÃO PARA ESTUDOS
DE VIABILIDADE DE REDUÇÃO DO PERCENTUAL DE CONTRIBUIÇÃO, nomeada pela
AG 2019/Sorocaba; 2) Encaminhar qualquer outro documento similar, que for enviado à
Comex, para a referida Comissão para avaliação. Doc. 004. Da Tesouraria Geral
encaminhando seu relatório. DECISÃO: Decide-se aprovar o relatório, conforme segue:
São Paulo, 14 de maio de 2020. À Comissão Executiva da Assembleia Geral da Igreja
Presbiteriana Independente do Brasil. Senhor Presidente, RELATÓRIO DA TESOURARIA
GERAL DA IPI DO BRASIL. Apresento informações para conhecimento desta Comex-AG.
Primeiramente, que embora vivendo em tempo de pandemia, as nossas igrejas, durante o
mês de Abril/20 se comportaram dentro da razoabilidade, recolhendo até esta data, o
valor de R$ 301.132,16, de dízimo e R$ 10.329,82 de parcelamento, perfazendo um total
de R$ 311.461,98. Por isso, damos Graças a Deus. Esse valor recolhido já é suficiente
para arcar com todos os compromissos até o fim deste mês, que é de R$ 248.282,76
tendo, portanto, um superávit de R$ 63.179,22. Informo que: Valor aprovisionado em c/c
específica R$ 50.788,83, para amortização da “Dívida Interna”. Valor aprovisionado em
c/c específica R$50.373,01 Para o “Fundo para as Igrejas”. Valor aprovisionado em c/c
específica R$22.154,01, Campanha “Todos juntos em Missão”. Outras informações
constam de planilhas à disposição nos arquivos do escritório central da IPIB. Estamos à
disposição para qualquer esclarecimento. Atenciosamente. “PELA COROA REAL DO
SALVADOR”. Presb. Moacir Benvindo de Carvalho, Tesoureiro Geral. Doc. 015. Da
Secretaria Geral encaminhando documento da Coordenadoria Ecumênica de Serviço –
CESE, referente à suspensão de sua Assembleia Ordinária na Ilha de Malta, devido à
pandemia da COVID-19. DECISÃO: Decide-se tomar conhecimento e arquivar o
documento. Doc.016. Da Secretaria Geral encaminhando documento do Conselho Fiscal
da Missão Evangélica Caiuá (MEC): 2) Relatório dos representantes da IPIB no Conselho
Fiscal da Missão Evangélica Caiuá: “A Comissão do Conselho Fiscal designada pela

Assembleia Geral da IPIB para a Missão Evangélica Caiuá (MEC), esteve reunida nos
dias 7 e 8 de maio pp., na cidade de Dourados, MS, para análise das contas relativas ao
exercício fiscal do ano de 2019, em anexo. Estivemos reunidos com todos os setores da
MEC, o setor do RH-Jurídico, a contabilidade fiscal da Missão, representante da
Assembleia, e referidos Convênios governamentais. A partir de janeiro de 2019, conforme
relato, a diretória entendeu a necessidade de uma estratégia diferenciada, o que levou a
diretoria a uma gestão administrativa, mais esmerada a partir daquele momento. Foi
esclarecido detalhadamente o formato da relação sobre os Convênios, como são
desenvolvidos e encerrados. O Presb. Cleverson Daniel, da IPI de Dourados, gestor do
RH e Jurídico, responsável por esta gestão, relata as dificuldades quanto ao
encerramento de cada convênio, por conta das demissões dos funcionários e a
possibilidade de uma possível ação trabalhista. Para fazer frente a uma possível demanda
trabalhista, a Assembleia da MEC aprovou uma conta monitorada com recursos advindos
dos próprios convênios para esse fim. O que fica evidente é que há a dificuldade, com
relação ao fechamento dos convênios. É importante salientar que o Tribunal de Contas da
União (TCU) está analisando convênios encerrados desde o ano de 2011, o que dificulta e
interfere no encerramento dos convênios celebrados junto ao Governo Federal, através
do SESAI, órgão subordinado ao Ministério da Saúde. Este ponto deve ser motivo de um
possível estudo ou consulta aos órgãos competentes, a um possível equacionamento nas
ações a serem tomadas, de forma a coexistir em todo este processo. Foi relatado sobre o
fato que nos chamou atenção uma menção de todos os presentes pela MEC, da presença
naquele momento do Conselho Fiscal para averiguação dos documentos fiscais,
observando que historicamente isso não acontecia anteriormente. É preciso ressaltar que
muitas notícias comunicadas são inverídicas, a de que é depositado em contas da MEC,
para desenvolver os convênios, o que não reflete a verdade, considerando que a
sociedade como um todo não conhece a sistemática, prejudicando a imagem da missão
em seu próprio território. Foi demonstrado pelos relatórios e demonstrativos financeiros
que a MEC administra os convênios, assim como toda a sua administração, com
acuidade, onde todos os recursos, para cada projeto, têm contas específicas de forma a
serem geridas especificamente, com resultados relatoriais também claros e específicos, o
que se pode ter reconhecimento no empenho efetuado em sua gestão, assim como
importante destacar a seriedade nos lançamentos da contabilidade. De um modo geral,
afora as indicadas acima, o cenário que se avalia neste momento é bom, de extrema
importância e credibilidade. O papel da MEC junto à comunidade indígena, assim como o
lastro histórico que ambas as Igrejas Presbiterianas (IPI e IPB) têm se esmerado em

ancorar na missão da saúde indígena. Outra questão importante está a reserva moral da
MEC junto à comunidade indígena, que é muito forte, pois este respeito foi adquirido com
a seriedade de um trabalho realizado em todos estes anos de missão, que já remonta aos
90 anos. Outro ponto a destacar é que os convênios são muito interessantes para o
Governo Federal e para a comunidade indígena, porém, para a MEC representam risco
considerável. Sugerimos que a IPIB e a IPB tenham um canal de comunicação junto ao
Governo Federal, para que estes riscos sejam minimizados. Vale ressaltar a importância
na participação dos conselhos fiscais das igrejas (IPIB e IPB), atuando juntamente com a
diretoria da MEC e seus respectivos representantes, de forma que se possa encurtar as
distâncias da gestão ativa da missão, menção esta relatada pelos presentes. Diante
disso, o conselho fiscal de comum acordo, conselheiros e dirigentes, fixou meta de
analisar os relatórios da missão a cada dois/três meses, de forma a acompanhar o
desenvolvimento dos relatórios contábeis assim como os relatórios da conta analítica das
verbas trabalhistas. Pela Coroa Real do Salvador”. DECISÃO: Decide-se convocar os
representantes da IPIB na MEC para serem ouvidos na próxima reunião da Comex-AG.
Proposta da Diretoria de luto e manifestação de solidariedade oficial da IPIB pelo elevado
número de mortos pela COVID-19 no Brasil e no mundo, inclusive de membros da IPIB.
DECISÃO: Decide-se: 1) Decretar Luto Oficial na IPIB por 3 dias, a começar no dia
18/05/20 (segunda-feira); 2) Aprovar a Elaboração de Manifesto Público referente ao Luto
Oficial; 3) Nomear a seguinte Comissão para Elaboração da Manifestação: Revs. Ézio
Martins, Clayton Leal e Marcos Paulo; 4) Aprovar o Manifesto como segue: Luto Oficial “Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se
converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e
sararei a sua terra” (2Cr 7.14). A Igreja Presbiteriana Independente do Brasil decreta, por
meio de sua Comissão Executiva, luto oficial em todas as suas igrejas, pelo período de 3
(três) dias, a começar em 18/5/2020, diante da morte de vários de seus membros
acometidos pelo COVID-19 e pelos milhares que se somam em todo o nosso país e em
todo o mundo. O mandamento bíblico é que devemos “chorar com os que choram”,
seguindo o exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo que também chorou diante da morte
de Lázaro, demonstrando-nos que a vida é dom de Deus. Nosso choro de lamento,
todavia, não é de desespero, nem de desamparo e nem destituído de esperança. Nossa
lágrima vem esperançada pela oração e pelas promessas bíblicas de que “Deus enxugará
dos nossos olhos todas as lágrimas”. E, em fidelidade ao ensino de Jesus, nossa
proclamação é a de que sempre ergueremos o Pendão Real em protesto contra toda
morte. Assim, nestes três dias de luto oficial da IPIB, de forma mais intensa, devemos

clamar contra os poderes da pandemia, colocar o nosso joelho em terra, humilhar-nos e
orar para que Deus console os enlutados, cure os doentes, proteja os profissionais de
saúde e os que trabalham para que a vida continue, e ilumine os pesquisadores na
produção da vacina e medicamentos. Oremos também para que Deus ilumine as
autoridades dos governos na esfera federal, estadual e municipal, para que tenham
sabedoria e responsabilidade na gestão desta pandemia e suas consequências para
todos os setores que sustentam a vida humana. Que o nosso clamor seja: “Senhor, sara
a nossa nação e o nosso planeta” REGISTRO: Registra-se voto de pesar pelo falecimento
de Maria José Damião (mais conhecida como D. Santa ou Santinha), esposa do saudoso
Rev. Luthero Cintra Damião e mãe do Rev. Paulo de Mello Cintra Damião, falecida no dia
5/4/2020. Registra-se ainda, o falecimento do Presbítero Renato Soares no dia
06/05/2020, um dos fundadores da IPI do Grajaú e pai do Rev. Esny Cerene Soares.
ENCERRAMENTO DA REUNIÃO: Encerra-se a reunião às 21h00min com oração
realizada pelo Rev. Edson Augusto Rios. A presente ata será encaminhada à aprovação
dos representantes presentes à reunião por e-mail. Após aprovada, será assinada pelo 1º
secretário e pelos integrantes da Diretoria da AG da IPIB.

ATA DA 74ª REUNIÃO DA COMISSÃO EXECUTIVA DA ASSEMBLEIA GERAL DA
IGREJA PRESBITERIANA INDEPENDENTE DO BRASIL
– EXERCÍCIO 2019 - 2023
PRIMEIRA SESSÃO

DATA, HORA E LOCAL: 05 de junho de 2020, com início às 18h02min, por
videoconferência, pela plataforma Zoom.

PRESIDENTE: Rev. João Luiz Furtado.

SECRETÁRIO: Rev. Alex Sandro dos Santos. VERIFICAÇÃO DE PRESENÇA:
DIRETORIA: Rev. João Luiz Furtado, presidente; Rev. Ézio Martins de Lima, 1 o vicepresidente; Rev. Leontino Farias dos Santos, 2º vice-presidente; Rev. Alex Sandro dos
Santos, 1º secretário; Presb. Moacir Enos Rosa, 2 o secretário. REPRESENTAÇÃO
SINODAL: Sínodo Borda do Campo: Presb. Ricardo Helmuth Benedetti; Sínodo Brasil
Central: Rev. Jean Carlos da Silva; Sínodo Meridional: Presb. Luiz Carlos Morosini;
Sínodo Minas Gerais: Rev. Galdino Acassio Gomes da Silva; Sínodo Ocidental: Rev.
Antônio Carlos Alves; Sínodo Oeste Paulista: Rev. Dênis Silva Luciano Gomes; Sínodo
Osasco: Rev. Eliseu Fonda da Silva; Sínodo Pantanal: Rev. Edson Augusto Rios;
Sínodo Rev. Jonan Joaquim da Cruz: Presb. Marcos Messias Sales Santos; Sínodo
Rev. Jonas Dias Martins: Presb. Odilon Alexandre Silveira Marques Ferreira; Sínodo
Rev. Manoel Machado: Rev. Diego Alessandro da Silva Moura; Sínodo Rio São Paulo:
Rev. Marcos Paulo de Oliveira; Sínodo São Paulo: Rev. Gilberto dos Santos Rodrigues;
Sínodo Setentrional: Rev. Mardonio de Souza Pereira; Sínodo Sudoeste Paulista: Rev.
Clayton Leal da Silva; Sínodo Sul de São Paulo: Rev. Evaldo Nogueira de Souza;
Sínodo Vale do Rio Paraná: Rev. Sérgio Gini. (Todas as presenças poderão ser
constatadas no arquivo da gravação da reunião à disposição no Escritório Central da
IPIB.) QUÓRUM: Havendo quórum, o presidente declara abertos os trabalhos da 1ª
sessão da 74ª Reunião da Comissão Executiva da Assembleia Geral da IPIB, Exercício
2019 – 2023, com oração realizada pelo Presb. Odilon Alexandre Silveira Marques
Ferreira. DEMAIS PRESENÇAS: Rev. Gerson de Correia Lacerda, secretário geral; Rev.
Ildemara Querina Bonfim, administradora geral; Presb. Moacir Benvindo de Carvalho,
tesoureiro geral; Rev. Paulo César Souza, secretário de Transparência e Ouvidoria; Rev.
Eugênio Sória Anunciação, ministro da Comunicação; Rev. Silas de Oliveira, ministro da
Educação; Rev. Roberto Viani, relator da Consultoria Jurídica Institucional da IPIB); Rev.
Jonas Furtado do Nascimento; Presb. Roney Márcio Pessoa; Presb. Carlos Bonamigo,
representantes da IPIB junto à Missão Evangélica Caiuá; Presb. Jair Vieira da Costa,
tesoureiro da Missão Evangélica Caiuá. O presidente, Rev. João Luiz, apresenta à

COMEX, o Rev. Gerson Correia de Lacerda, empossado como secretário geral, e o
Presb. Paulo Guarini Cassão, a ser empossado como tesoureiro geral da IPIB no próximo
dia 10 de junho de 2020. ENTRADA DE DOCUMENTOS E DECISÕES: Doc. 002 - Da
Comissão de História e Museu, encaminhando proposta de estabelecimento de parceria
com o Centro Universitário de Maringá (UniCesumar). Decisão: 1) Quanto à instalação
do Museu e Arquivo Histórico “Rev. Vicente Themudo Lessa” da IPIB no 1º andar do
Edifício “31 de Julho”, sede nacional da denominação: a) Aprovar que o financiamento do
projeto arquitetônico do espaço seja feito com recursos da IPIB; que a veiculação da
marca “UniCesumar” seja feita nos espaços de exposição do Museu, bem como que seja
afixada placa no Museu exaltando e perenizando a participação da parceira na
reinstalação do Museu e do Arquivo Histórico “Rev. Vicente Themudo Lessa” da IPIB; b)
Aprovar que caberá à UniCesumar a execução do projeto arquitetônico, com as
instalações, o mobiliário e a adequação do espaço às necessidades operacionais. 2)
Quanto ao valioso e raro acervo iconográfico atual do Arquivo, que é composto de
aproximadamente mil e quinhentas fotografias, abarcando 117 anos de história da
denominação, de seu povo, dos seus líderes e de suas igrejas locais, aprovar a
discriminação das responsabilidades na parceria da seguinte forma: a) IPIB: identificação
e catalogação das fotografias do acervo; b) UniCesumar: higienização e digitalização de
todo o acervo fotográfico; restauração das fotos mais antigas em estado de adiantada
decomposição. 3) Quanto ao acervo iconográfico, com a celebração da parceria, aprovar
que passe a se chamar Acervo Iconográfico “Presbítero e Professor Wilson de Matos
Silva”, fundador e reitor da UniCesumar, como homenagem do Museu e Arquivo Histórico
da IPIB ao seu benemérito e colaborador. 3) Quanto aos quadros “óleo sobre tela”,
respectivamente do Rev. Eduardo Carlos Pereira e do seu grande companheiro de lutas
eclesiásticas, Presb. Remígio de Cerqueira Leite, de autoria do fotopintor e retratista
paulistano Henrique Távola, no ano de 1920, obras de grande valor histórico e artístico,
quadros que já se encontram deteriorados em função do tempo e do manuseio,
necessitando urgentemente de um trabalho especializado de restauro que as preserve
adequadamente, levando ainda em conta que, neste ano, os dois quadros completam o
seu primeiro centenário de existência, o que por si só constitui-se em grande
acontecimento, aprovar discriminar as responsabilidades na parceria nos seguinte termos:
a) UniCesumar: financiamento do restauro das duas preciosas telas a óleo; b) IPIB:
promoção de evento em São Paulo no qual sejam reapresentadas as telas a óleo
restauradas, quando também se celebrará o centenário das obras mencionadas, com a
presença da alta direção da UniCesumar, com convites aos familiares dos retratados e do

grande artista plástico, instalando-se as telas a óleo na sala da presidência da Assembleia
Geral da IPIB, com legendas de apresentação e de descrição das obras, bem como de
menção à UniCesumar como entidade benemérita que auspiciou o restauro das obras de
arte. Doc. 003 - Do Sínodo Sul de São Paulo, solicitando aprovação de seu estatuto,
acompanhado de parecer da Consultoria Jurídica Institucional da IPIB. Decisão: Aprovar
com as seguintes observações: 1) Suprimir a menção ao numeral romano “XIX”, do inciso
II, do artigo 30, recompondo-se referido inciso, uma vez que não existe referido numeral
no artigo 3º do referido estatuto. 2) Encaminhar à Assembleia Geral proposta no seguinte
teor: “Suprimir, no modelo de Estatuto dos Sínodos, a menção ao numeral romano “XIX”,
do inciso II, do artigo 30, recompondo-se referido inciso”, uma vez que não existe referido
numeral no artigo 3º, do referido Estatuto. 3) Registrar o Estatuto nos seguintes termos:
“ESTATUTO DO SÍNODO SUL DE SÃO PAULO - DA IGREJA PRESBITERIANA
INDEPENDENTE DO BRASIL - CAPÍTULO I -DA NATUREZA, SEDE E FINS - Art.1º - O
Sínodo Sul de São Paulo, da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, nos artigos
seguintes denominados simplesmente “Sínodo", é uma organização religiosa cristã de
tradição reformada de sistema presbiteriano de doutrina e governo, sem fins lucrativos,
nos termos do Art. 44, inciso IV do Código Civil Brasileiro, constituída eclesiasticamente
por tempo e duração indeterminados por decisão da Assembleia Geral da Igreja
Presbiteriana Independente do Brasil, que se rege civilmente por este Estatuto e pelas
normas eclesiásticas da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, doravante
denominada IPIB, e é composto por representantes dos Presbitérios de sua jurisdição.
Parágrafo único - O Sínodo exerce sobre os Presbitérios de sua jurisdição apenas
autoridade eclesiástica, não mantendo com eles nenhum vínculo de coordenação civil e
subordinação administrativa, o mesmo ocorrendo com a IPIB, à qual se subordina apenas
eclesiasticamente. Art. 2º - O Sínodo tem a sua sede e foro na Rua XV de Novembro, nº
256, Centro, na cidade de Sorocaba – SP, CEP 18.056-59, e, neste ato, incorpora-se para
poder juridicamente adquirir, possuir, onerar, alienar e administrar o seu patrimônio, sendo
que, neste caráter civil, reger-se-á pelo presente Estatuto. Art. 3º - O Sínodo tem por
finalidade cultuar e glorificar a Deus, auxiliar e assegurar que os concílios e igrejas da sua
jurisdição eclesiástica também cumpram seus objetivos de cultuar a Deus e de promover
o seu Reino, o ensino e a prática das Sagradas Escrituras do Antigo e Novo Testamentos,
a proclamação do Evangelho, o aperfeiçoamento da vida cristã e da condição humana,
tendo as seguintes atribuições: I - Organizar, disciplinar, transferir, fundir e dissolver
Presbitérios; II - Aprovar os relatórios e examinar as atas e atos dos Presbitérios,
verificando se foi observada a Constituição c demais leis da IPIB; III - Atender a consultas,

representações, referências e recursos encaminhados pelos Presbitérios; IV- Fazer
cumprir as suas próprias decisões e as da Assembleia Geral da IPIB, bem como velar
para que seja prestigiada a autoridade dos concílios inferiores; V - Concertar planos para
o interesse geral do trabalho em sua jurisdição, instituir e superintender agências
necessárias ao trabalho geral; VI - Nomear ministros com anuência de seus respectivos
Presbitérios, bem como Presbíteros para o desempenho de diferentes funções; VIINomear comissões especiais para execução de seus planos; VIII - Superintender as
atividades leigas na sua jurisdição; IX- Propor à Assembleia Geral medidas que julgue
vantajosas para toda a Igreja; X - Adquirir, alienar ou onerar bens do Sínodo; XI - Eleger
para um período de dois anos o representante e seus suplentes para a Comissão
Executiva da Assembleia Geral dentre os ministros e presbíteros titulares, que
representam seus Presbitérios naquele concílio; XII - Processar e julgar membros de sua
própria diretoria por infração disciplinar cometida no exercício da função; XIII - Realizar
reuniões e cultos comemorativos; IV - Aprovar e decidir sobre a reforma do Estatuto; XV Decidir sobre a dissolução do Sínodo nos termos do Art. 31 - CAPÍTULO II - DOS
MEMBROS - SEÇÃO I - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES -Art. 4º - São membros do
Sínodo os Presbitérios sob sua jurisdição, representados por quatro ministros e quatro
presbíteros. SEÇÃO II - DOS DIREITOS E DOS DEVERES Art.5º - São direitos dos
membros: I - Participar das reuniões do Sínodo; II - Votar e ser votado; III - Eleger a
Diretoria do Sínodo; IV- Eleger o representante e seus suplentes para a Comissão
Executiva da Assembleia Geral da IPIB; V - Participar de comissões e assessorias,
nomeadas para auxiliar o Concílio, bem como da sua Diretoria Executiva. Art. 6°- São
deveres dos membros: I - Viver de acordo com a doutrina e prática das Sagradas
Escrituras; II - Testemunhar e propagar a fé cristã; III - Participar ativamente das reuniões
e atividades do Sínodo; IV - Cumprir o presente Estatuto e as decisões tomadas pelo
Sínodo e pela Assembleia Geral da IPIB. Parágrafo único - Os direitos dos membros
poderão ser suspensos por sentença administrativa ou disciplinar, observado o
contraditório e o amplo direito de defesa. - SEÇÃO III - DA ADMISSÃO - Art. 7° - A
admissão de Presbitérios se faz-se por: I – Organização; II - Transferência de outro
Sínodo. - SEÇÃO IV - DA DEMISSÃO - Art.8° - A demissão de Presbitérios faz-se por: I Dissolução, respeitado o contraditório e o amplo direito de defesa; II - Transferência para
outro Sínodo da IPIB. - CAPÍTULO III – DO PATRIMÔNIO – Art. 9°- Formam o seu
patrimônio os bens que já possui e os que venha adquirir por doação, legado ou aquisição
por qualquer outro meio legal e lícito. Art. 10 - Os rendimentos do Sínodo consistirão em
doações, ofertas, legados; títulos, apólices, ações, juros ou quaisquer outros proventos,

de pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas. Art. 11 - Todos os bens e
rendimentos do Sínodo serão aplicados na realização de suas finalidades consignadas no
Art. 3º. Art. 12 - Nenhum imóvel será adquirido, alienado ou onerado sem aprovação de
2/3 (dois terços) dos membros presente em reunião extraordinária, especialmente
convocada para esse fim. - CAPÍTULO IV - DA ADMINISTRAÇÃO E DA ASSEMBLEIA SEÇÃO I - DA ADMINISTRAÇÃO - Art. 13 - Para realizar os seus objetivos, o Sínodo será
administrado pela Assembleia e por sua Diretoria Executiva. - Parágrafo único - São
assessores da administração os diretores e os membros de comissões técnicas ou
especializadas. Art. 14 – A Assembleia, órgão soberano da vontade social, constituir-se-á
dos membros efetivos em pleno gozo de seus direitos políticos e estatutários, conforme
disposto no Art. 4º deste Estatuto. Art. 15 - Compete à Assembleia cumprir as atribuições
constantes do Art. 3° deste Estatuto. - SEÇÃO II - DA REUNIÕES - Art. 16 - A Assembleia
do Sínodo realizar-se-á: I - Ordinariamente, pelo menos uma vez a cada dois anos, para:
a) Eleger e dar posse à sua d1retoria; b) Tratar dos demais assuntos dispostos no Art. 3°,
exceto para aprovação ou reforma deste Estatuto, dissolução do Sínodo e aquisição,
alienação e oneração de bens imóveis. II – Extraordinariamente: a) Quando a própria
Assembleia determinar; b) Quando alguma emergência o exigir, convocada pelo
presidente, por deliberação própria, ou a requerimento subscrito por membros em número
igual ou superior ao estabelecido pelo quórum. § 1°- Para a Assembleia Ordinária, os
membros do Sínodo serão convocados com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, por
carta que será enviada pelo correio ou por meio eletrônico. § 2º - As Assembleias
Extraordinárias serão convocadas com antecedência mínima de 07 (sete) dias, exceto
para dissolução do Sínodo, quando essa antecedência será de 30 (trinta) dias, por carta
que será enviada pelo correio ou por meio eletrônico. e tratarão somente da(s) matéria(s}
para que forem convocadas. § 3º - Nas assembleias gerais extraordinárias, o Sínodo é
composto pelos mesmos representantes pelos presbitérios a ele jurisdicionados, salvo se
estes quiserem substituí-los. Art. 17 - O quórum da Assembleia do Sínodo é formado por
1 /3 (um terço) dos ministros e 1/3 (um terço) dos presbíteros, desde que estejam
representados dois terços dos Presbitérios. § 1º- O quórum para instalação de
Assembleia convocada para reunião extraordinária com a finalidade de decidir sobre a
dissolução do Sínodo, em 1ª convocação, será de 2/3 (dois terços) dos ministros e 2/3
(dois terços) dos presbíteros e, em 1ª convocação, com o quórum simples, com a
presença de l/3 de cada um deles. § 2° - Não havendo quórum, o presidente aguardará
trinta minutos e, persistindo a situação, designará outro dia, hora e local para a reunião,
lavrando-se ata com registro dos presentes e ausentes. Art. 18 - As decisões do Sínodo

serão tomadas pelos membros presentes à reunião, não sendo admitidas procurações em
nenhuma hipótese, obedecendo-se o seguinte critério: a) o voto da maioria simples (maior
quantidade) na eleição da Diretoria; b) por 2/3 dos votos no caso de dissolução de
presbitérios, alteração do Estatuto e dissolução do Sínodo; c) por maioria absoluta de
votos (mais da metade) nas demais matérias. - SEÇÃO III - DA DIRETORIA EXECUTIVA Art. 19 - A Diretoria do Sínodo compõe-se de presidente, vice-presidente e dois
secretários, secretário executivo e tesoureiro, todos eleitos por escrutínio secreto na
sessão de instalação (abertura)da Assembleia ordinária. § 1°- O mandato da Diretoria
será de 02 (dois) anos, podendo haver reeleição para todos os cargos. § 2° - Será eleito o
candidato que obtiver a maioria simples (maior quantidade de votos) dos votos dos
presentes na Assembleia ordinária. § 3º - Os eleitos serão empossados logo após a
eleição. § 4° - Quando o membro eleito para um dos cargos da Diretoria deixar de ser
representante de seu presbitério, perderá o mandato, exceto para a sessão de abertura e,
nos casos de Secretário Executivo e de Tesoureiro, conforme está previsto nos Artigos 24,
parágrafo único, e 25, § 4° deste Estatuto. Art. 20 -Compete ao presidente: I - Convocar
as reuniões do Sínodo conforme previsto neste Estatuto; II - Presidir as reuniões e fazer
observar o disposto no Regimento Interno e nas demais normas da IPIB, mantendo a
ordem nas sessões; III - Representar o Sínodo ativa e passivamente, em juízo ou fora
dele; IV - Movimentar com o tesoureiro as contas do Sínodo; V - Outorgar procurações
por decisão do Sínodo ou da sua Diretoria Executiva. Parágrafo único - O presidente,
enquanto na presidência, não pode tomar parte nas discussões, e só tem voto de
qualidade, que é obrigatório. Art. 21 - Compete ao vice-presidente: I - Substituir o
presidente nos seus impedimentos; II - Assumir o cargo de presidente na sua vacância.
Art. 22 - Compete ao 1º secretário elaborar as atas das reuniões do Sínodo e encaminhálas ao Secretário Executivo para providências cabíveis. Art. 23- Compete ao 2º secretário:
I - Substituir o 1° secretário: II - Organizar o rol dos membros do Sínodo e verificar a
presença no início de cada sessão; III - Ler os documentos, quando solicitado pelo
presidente; IV - Transcrever nos livros de atas dos Presbitérios, da Diretoria Executiva,
das secretarias e outros departamentos o parecer aprovado pelo Sínodo, que será
assinado pelo presidente. Art. 24 -Compete ao Secretário Executivo: I - Providenciar a
encadernação das atas e um resumo delas paras publicação no órgão oficial da IPIB; II Organizar e manter o arquivo do Sínodo, que conterá um registro: dos seus presbitérios;
da organização, união, transferência, desmembramento e dissolução de presbitérios; da
estatística completa das atividades eclesiásticas de sua jurisdição; III - Cuidar da
correspondência do Sínodo; IV - Providenciar a execução das determinações do Sínodo

em harmonia com a Diretoria Executiva; V - Assumir o cargo de presidente na sua
vacância, quando o vice-presidente estiver ausente ou impedido de fazê-lo; VI Representar o Sínodo por delegação do presidente. Parágrafo único - Quando o
Secretário Executivo não representar o seu Presbitério, terá assento no Sínodo, sem
direito a voto, exceto na hipótese mencionada no inciso V, quando terá o voto de
qualidade, obrigatório ao presidente. Art. 15 - Compete ao Tesoureiro: I - Receber e
registrar as receitas financeiras do Sínodo, responsabilizando-se pela sua guarda e
movimentação; II - Efetuar os pagamentos regulares e autorizados pelo Sínodo ou pela
Diretoria Executiva; III - Ter as contas em ordem e em dia e apresentá-las com o
respectivo balancete e documentos, sempre que lhe ordene a Diretoria Executiva; IV Manter e apresentar as contas em ordem para exame e aprovação do Sínodo na reunião
ordinária. § 1° - As contas bancárias serão abertas em nome do Sínodo, sendo obrigatória
a assinatura conjunta do tesoureiro e do presidente ou do vice-presidente para sua
movimentação. § 2º - A abertura de contas bancárias, aplicações em instituições
financeiras e levantamentos de empréstimos somente serão feitos com a autorização da
Assembleia do Sínodo ou da Diretoria Executiva, em casos urgentes. § 3° - As contas
serão examinadas pela Comissão de Exame dos Livros e Documentos da Tesouraria e
submetidas à aprovação do plenário pela Assembleia do Sínodo. § 4º - Quando o
Tesoureiro não representar o seu presbitério terá assento no concílio, sem direito a voto.
Art. 26 - No exercício de suas funções administrativas, nenhum membro da Diretoria do
Sínodo será remunerado nem fará jus a qualquer parcela do seu patrimônio ou de suas
receitas. Art. 27 - Na eventualidade de falecimento, renúncia ou destituição de qualquer
membro da diretoria, a recomposição do(s) cargo(s) será avaliada pelos diretores
remanescentes, que decidirão pela continuidade das atividades ou pela convocação de
Assembleia Extraordinária para sua recomposição para cumprimento do mandato.
Parágrafo único - A renúncia de qualquer membro da Diretoria ao cargo eleito somente
será admissível após sua formalização por escrito de próprio punho. Art. 28 -A destituição
de qualquer membro da Diretoria somente se dará por meio de processo escrito,
observado o contraditório e o amplo direito de defesa. Art.29 - O Sínodo, no intervalo de
suas reuniões, será representado por sua Diretoria Executiva. § 1°- A Diretoria Executiva
reunir-se-á sempre que necessário por convocação do Presidente, por decisão própria ou
por requerimento da maioria dos seus membros. § 2°- O quórum da Diretoria Executiva é
constituído pela maioria (mais da metade) dos seus membros. § 3° - Os atos e decisões
da Diretoria Executiva serão registrados em livro próprio de atas, que será examinado na
reunião ordinária da Assembleia do Sínodo, com o relatório por ela apresentado com os

destaques de decisões de casos urgentes a serem referendados. § 4° - A Diretoria
Executiva poderá nomear comissões técnicas ou especializadas. § 5º - A Diretoria
Executiva não poderá revogar, alterar e nem legislar sobre as decisões da Assembleia do
Sínodo. Art. 30 - A Diretoria Executiva tem por atribuições: I - Velar pela fiel observância e
execução das deliberações da Assembleia do Sínodo, bem como dos concílios
superiores; II - Decidir sobre casos urgentes “ad referendum” da reunião seguinte da
Assembleia do Sínodo, referidos nos incisos: V, VI, VIII, IX e XVI do Art. 3° deste Estatuto;
III - Estudar e propor à Assembleia do Sínodo projetos de missões para regiões que ainda
não tenham a presença da IPIB, visando à formação e organização de novas igrejas; IV Encaminhar suas atas para aprovação pela Assembleia do Sínodo, indicando decisões
tomadas “ad referendum” do concí1io; V - Elaborar a proposta de orçamento e apresentála à Assembleia do Sínodo em sua reunião ordinária; VI - Administrar o Sínodo como
organização religiosa sem fins lucrativos; VII - Representar, pelo seu presidente, ativa e
passivamente, judicial e extrajudicialmente o Sínodo. SEÇÃO V - DA DISSOLUÇÃO DO
SÍNODO - Art. 31 - O Sínodo poderá ser dissolvido por decisão tomada em assembleia
geral extraordinária, especialmente convocada para esta finalidade. § 1º - Para a
assembleia extraordinária de dissolução, os membros do Sínodo serão convocados com
antecedência mínima de 30 (trinta) dias, por carta que será enviada pelo correio ou por
meio eletrônico. § 2°- O quórum para instalação da assembleia extraordinária em 1ª
convocação será de 2/3 (dois terços) dos representantes dos Presbitérios de sua
jurisdição e, em 2ª convocação, quórum simples (1/3 de seus membros). § 3° - A decisão
de dissolução do Sínodo somente será tomada pelo voto concorde de, no mínimo, 2/3
(dois terços) dos membros presentes na assembleia, conforme disposto no Art. 17, §1°
deste Estatuto. - DISPOSIÇÕES GERAIS - Art. 32 - Os membros do Sínodo não
respondem solidária ou subsidiariamente, pelas obrigações que os seus representantes
assumirem em nome dele. Art. 33 - No caso de dissolução do Sínodo, os bens, depois de
liquidado o passivo, serão entregues à IPIB. Art. 34 - No caso de desmembramento do
Sínodo, seus bens, depois de liquidado o passivo, serão divididos equitativamente entre
as partes. Art.35- Este Estatuto poderá ser emendado ou reformado por decisão de 2/3
(dois terço) dos membros presentes em reunião extraordinária, convocada especialmente
para esse fim. Art. 36- Este Estatuto entrará em vigor após o seu registro no Cartório de
Registro das Pessoas Jurídicas, ficando revogadas as disposições em contrário,
ressalvado o atual mandato da diretoria.” Doc. 004 - Do Sínodo Sul de São Paulo,
encaminhando documento procedente do Presbitério Itupararanga, solicitando perdão de
dívida da IPI Central de Votorantim para com a IPIB. Decisão: não atender solicitação de

perdão de dívida da IPI Central de Votorantim tendo em vista decisão já aprovada pela
Assembleia Geral da IPIB proibindo que isso seja feito. Doc. 005 - Do Sínodo Ocidental,
encaminhando documento procedente do Presbitério do Oeste, que recebeu solicitação
do Rev. Gerson Mendonça de Annunciação de reconsideração de decisão da Assembleia
Geral determinando que ministros da IPIB servindo no exterior em igrejas com as quais
não temos parceria renunciem ou à IPIB ou à igreja em que estão trabalhando. Decisão:
encaminhar todos os assuntos referentes à quebra de parceria da IPIB com a Igreja
Presbiteriana dos Estados Unidos (PCUSA) para a próxima reunião da Assembleia Geral
de nossa igreja. Doc. 006 - Do Sínodo Setentrional, encaminhando solicitação do
Presbitério Amazonas de autorização para firmar contrato de comodato de imóvel
localizado na cidade de Itacoatiara, no Estado do Amazonas, o qual está em nome da
IPIB. Decisão: 1) Autorizar o Presbitério Amazonas a formular contrato de comodato do
imóvel, objeto da matrícula nº............. do Cartório de Registro de Imóveis da Cidade de
........, (até agora não conseguimos obter quaisquer informações a respeito); 2)
Estabelecer que os recursos, oriundos do comodato, sejam administrados pelo Presbitério
Amazonas, cujo projeto deverá ser encaminhado à COMEX - AG para conhecimento; 2)
Estabelecer que os recursos, oriundos do comodato, sejam administrados pelo Presbitério
Amazonas, cujo projeto deverá ser encaminhado à COMEX - AG para conhecimento.
Doc. 007 - Da Secretaria Geral da IPIB encaminhando relação de igrejas que ainda não
entregaram suas estatísticas referentes ao ano de 2019 e pedindo providências. Decisão:
determinar que as igrejas que não encaminharam suas estatísticas referentes ao ano de
2019 tenham prazo de sessenta dias para fazê-lo, informando-as que, caso não cumpram
a determinação, serão submetidas a sanções. Doc. 008 - Do Sínodo do Vale do Rio
Paraná, solicitando autorização para a realização presencial de sua reunião ordinária,
bem como para a realização presencial de reunião extraordinária do Presbitério de
Maringá. Decisão: 1) estabelecer que os presbitérios devem adotar as mesmas regras
que foram aplicadas às igrejas locais a respeito de realização presencial de cultos e
demais trabalhos, devendo obter autorização de seus respectivos sínodos; 2) autorizar
que os sínodos a realizarem suas reuniões desde que cumpram, rigorosamente, todas as
regras sanitárias e protocolos estabelecidos pelo governo do estado e do município em
que estiverem localizados, solicitando autorização da COMEX - AG. Doc.009 - Do Sínodo
Vale do Rio Paraná, solicitando a recepção do Rev. Francisco de Paulo Andreussi, da
Igreja Presbiteriana do Brasil, como ministro fraterno. Decisão: homologar a decisão da
Diretoria da Assembleia Geral de não permitir a recepção do Rev. Francisco de Paulo
Andreussi, da Igreja Presbiteriana do Brasil, na condição de obreiro fraterno, tendo em

vista que o referido ministro pertence a uma denominação eclesiástica com a qual a IPIB
não tem parceria, conforme disposto no artigo 45 da Lei Complementar da IPIB.
SUSPENSÃO E REINÍCIO DA SESSÃO: às 20h05min a reunião da COMEX – AG foi
suspensa para a realização da Assembleia da Associação Evangélica Literária Pendão
Real, tendo sido reiniciada às 22h. AUTORIZAÇÃO PARA SAÍDA PARA REUNIÃO:
Concede-se autorização aos Revs. Antônio Carlos Alves, representante do Sínodo
Ocidental, e Diego Alessandro da Silva Moura, representante do Sínodo Rev. Manoel
Machado, para se retirarem da reunião. Doc.001 - Da Secretaria Geral, encaminhando
ata da Assembleia Ordinária da Missão Evangélica Caiuá e relatório da representação da
IPIB junto à referida entidade. Decisão: 1) Aprovar a substituição do Rev. Erivan Vieira da
Costa pelo Presb. Jair Vieira da Costa na representação da IPIB na Missão Evangélica
Caiuá; 2) conceder prazo, até o mês de novembro, para que a comissão composta pelos
Revs. Sérgio Gini, Paulo de Mello Cintra Damião e Jonas Furtado do Nascimento
apresente relatório detalhado respondendo às seguintes questões: Qual a real identidade
da Missão Evangélica Caiuá? Qual a importância dos convênios estabelecidos pela
Missão Evangélica Caiuá e o Governo Federal? Quando tais convênios tiveram seu
início?

SUSPENSÃO DA REUNIÃO: Aprova-se a suspensão da reunião, ficando os

demais documentos da pauta para exame e decisão numa segunda sessão a ser
realizada no dia 10 de junho de 2020, às 18h. ENCERRAMENTO DA PRIMEIRA
SESSÃO: Encerra-se a presente sessão às 22h54min, com oração realizada pelo Rev.
Jean Carlos da Silva. Esta ata será encaminhada à aprovação dos representantes
presentes por e-mail. Após sua aprovação, ela será assinada pelo 1º secretário e pelos
demais

integrantes

da

Diretoria

da

Assembleia

Geral

da

IPIB.

ATA DA 74ª REUNIÃO DA COMISSÃO EXECUTIVA DA ASSEMBLEIA
GERAL DA IGREJA PRESBITERIANA INDEPENDENTE DO BRASIL
EXERCÍCIO 2019 - 2023
SEGUNDA SESSÃO
DATA, HORA E LOCAL: 10 de junho de 2020, com início às 18h06min,
por videoconferência, pela plataforma zoom. PRESIDENTE: Rev. João
Luiz

Furtado.

SECRETÁRIO:

Rev.

Alex

Sandro

dos

Santos.

VERIFICAÇÃO DE PRESENÇA: DIRETORIA: Rev. João Luiz Furtado,
presidente; Rev. Leontino Farias dos Santos, 2º vice-presidente; Rev. Alex
Sandro dos Santos, 1º secretário; Presb. Moacir Enos Rosa, 2 o secretário.
REPRESENTAÇÃO SINODAL: Sínodo Borda do Campo: Presb.
Ricardo Helmuth Benedetti; Sínodo Brasil Central: Rev. Jean Carlos da
Silva; Sínodo Meridional: Presb. Luiz Carlos Morosini; Sínodo Minas
Gerais: Rev. Galdino Acassio Gomes da Silva; Sínodo Oeste Paulista:
Rev. Dênis Silva Luciano Gomes; Sínodo Osasco: Rev. Eliseu Fonda da
Silva; Sínodo Pantanal: Rev. Edson Augusto Rios; Sínodo Rev. Jonan
Joaquim da Cruz: Presb. Marcos Messias Sales Santos; Sínodo Rev.
Jonas Dias Martins: Presba. Sônia Regina Machado dos Santos; Sínodo
Rev. Manoel Machado: Rev. Diego Alessandro da Silva Moura; Sínodo
Rio São Paulo: Rev. Marcos Paulo de Oliveira; Sínodo São Paulo: Rev.
Gilberto dos Santos Rodrigues; Setentrional: Rev. Mardonio de Souza
Pereira; Sínodo Sudoeste Paulista: Rev. Clayton Leal da Silva; Sínodo
Sul de São Paulo: Rev. Evaldo Nogueira de Souza; Sínodo Vale do Rio
Paraná: Presb. Roney Márcio Pessoa. (Todas as presenças poderão ser
constatadas no arquivo da gravação da reunião à disposição no Escritório
Central da IPIB.) QUÓRUM: Havendo quórum, o presidente declara
abertos os trabalhos da segunda sessão 74ª Reunião da Comissão
Executiva da Assembleia Geral da IPIB, Exercício 2019 – 2023, com
leitura bíblica do texto de Deuteronômio 1.21 e oração realizada pelo
Presb. Marcos Messias Sales Santos. DEMAIS PRESENÇAS: Rev.
Gerson Correia de Lacerda, secretário geral; Rev. Ildemara Querina
Bonfim, administradora geral; Rev. Paulo César Souza, secretário de

transparência e ouvidoria); Presb. Moacir Benvindo de Carvalho,
tesoureiro geral; Presb. Paulo Paulo Guarini Cassão; Eugênio Sória
Anunciação, ministro da Comunicação; Rev. Silas de Oliveira, ministro da
Educação; Rev. Roberto Viani, relator da Consultoria Jurídica Institucional
da IPIB; AUSENTES: Rev. Ézio Martins de Lima, 1o vice-presidente; e
Sínodo

Ocidental.

HORÁRIO

REGIMENTAL:

Até

às

19h30min.

ENTRADA DE DOCUMENTOS E DECISÕES: Doc. 010 - Do Presbitério
Sudoeste de Minas, encaminhando documento sobre fundamento legal
para a exigibilidade de pagamento de contribuições mensais à IPIB.
Decisão: Embora o documento tenha vício de encaminhamento,
responder ao consulente informando que o assunto já foi decidido,
remetendo-lhe, por meio eletrônico, a decisão aprovada pela COMEX –
AG, em resposta ao documento Comex 25/19, em reunião realizada na
cidade de Sorocaba, a qual foi publicada em O Estandarte, na edição de
outubro de 2019, páginas 8 a 12. Doc. 011 - Do Ministério da Educação
encaminhando relatório referente ao período da crise da COVID-19.
Decisão: Tomar conhecimento, dar publicidade das ações por meio das
mídias sociais e arquivar. Doc. 012 - Do Ministério da Comunicação
encaminhando relatório referente ao período da crise da COVID-19.
Decisão: 1) Tomar conhecimento, dar publicidade das ações por meio das
mídias sociais e arquivar; 2) Registrar reconhecimento pelo excelente
trabalho que vem sendo realizado pelo Ministério da Comunicação. Doc.
013 - Do Ministério da Comunicação sobre integração entre o próprio
Ministério da Comunicação e a Associação Evangélica e Literária Pendão
Real. Decisão: 1) Formar um grupo de trabalho que deverá apresentar
um estudo de viabilidade da integração entre a Pendão Real e o
Ministério da Comunicação da IPIB; 2) O grupo de trabalho deverá ser
composto por um representante da Diretoria da Associação Evangélica e
Literária Pendão Real, um representante do Ministério da Comunicação e
um representante nomeado pela Diretoria da Assembleia Geral; 3)
Nomear os seguintes representantes: Rev. Marcos Camilo (Pendão Real),
Rev. Eugênio Anunciação (Ministério da Comunicação) e Rev. Caio

Batista (nomeado pela Diretoria da AG). Doc. 014 - Do Ministério da
Comunicação apresentando relatório referente às ações para a
implementação e adequação da plataforma InChurch; e Doc. 016 - Da
Secretaria de Transparência e Ouvidoria apresentando relatório referente
à situação da prestadora de serviços InChurch. Decisão: 1) Notificar e
estabelecer o prazo de 45 dias para que a empresa InChurch sane os
problemas apontados na plataforma, informando que a não resolução dos
problemas incidirá em quebra de contrato; 2) Solicitar redução de valores
cobrados à IPIB pela empresa InChurch devido ao não cumprimento das
suas

obrigações

contratuais.

AUTORIZAÇÃO

PARA

SAÍDA

DA

SESSÃO: Concede-se autorização aos Revs. Leontino Farias dos Santos
e Clayton Leal da Silva para deixarem a sessão, tendo orado em favor da
saúde da irmã Verônica Guedes dos Santos, esposa do Rev. Leontino, o
Rev. Jean Carlos da Silva. ENTRADA DE DOCUMENTOS E DECISÕES:
Doc. 015: Do Ministério da Missão encaminhando relatório referente ao
período da crise da COVID-19. Decisão: Tomar conhecimento, dar
publicidade das ações por meio das mídias sociais e arquivar. Doc. 017 Da Administração Geral da IPIB relatório de suas atividades referentes ao
período de 18 de maio a 03 de junho de 2020. Decisão: Tomar
conhecimento. Doc. 018 - Da Tesouraria Geral encaminhando relatório.
Decisão:

Tomar

conhecimento.

Doc.

021

-

Da

Secretaria

de

Transparência e Ouvidoria referente à situação da Tesouraria da IPIB.
Decisão: Tomar conhecimento.

SUBSTITUIÇÃO NA TESOURARIA

GERAL DA IPIB: Registra-se palavra de gratidão ao Presb. Moacir
Benvindo de Carvalho por ter servido a IPIB na Tesouraria Geral da igreja
de 31 de julho de 2019 a 10 de junho de 2020, bem como por sua
generosidade em outorgar procuração para que o Presb. Paulo Guarini
Cassão possa movimentar as contas da IPIB até que a ata registrando
sua posse como tesoureiro da igreja seja devidamente registrada.
ENTRADA DE DOCUMENTOS E DECISÕES: Doc. 019 - Da Fundação
Eduardo Carlos Pereira (FECP) solicitando substituição de membro de
seu Conselho Curador. Decisão: Aprovar a substituição do Rev. Paulo

Eduardo Cesquim, do Conselho Curador da FECP, pelo fato de assumir a
função de secretário executivo da FECP, pelo Rev. Fernando Bortolleto
Filho. Doc. 020 - Do Conselho Fiscal da IPIB comunicando renúncia do
conselheiro Presb. Renato Moroz Izzo. Decisão: Tomar conhecimento e
arquivar. COMUNICAÇÕES GERAIS: O secretário geral, Rev. Gerson
Correia de Lacerda, fez as seguintes comunicações: 1) As próximas
reuniões da COMEX – AG serão feitas virtualmente, com exceção da
último, que deverá ser presencial; 2) Os documentos para as próximas
reuniões da COMEX – AG deverão chegar à Secretaria Geral até 14 dias
antes da realização da reunião; 3) A próxima reunião da COMEX – AG
está prevista para os dias 25 e 26 de setembro; 4) A Diretoria da AG
procedeu à venda do automóvel Fiat Doblo de propriedade da IPIB,
conforme decisão já tomada pela COMEX – AG, pelo valor de R$
29.000,00 (vinte e nove mil reais) a vista; 5) No próximo dia 4 de julho,
será realizado Congresso de Diaconia para as regiões Norte e Nordeste.
DECISÕES FINAIS: Foram aprovadas as seguintes decisões: 1) Produzir
e divulgar manifestação do posicionamento da IPIB a respeito do racismo
no Brasil e no mundo; 2) Designar os Revs. João Luiz Furtado e Gerson
Correia de Lacerda como representantes da IPIB na Aliança Cristã
Evangélica, os quais assumirão essa representação a partir de novembro
de 2020; 3) Produzir um resumo das últimas deliberações da COMEX –
AG, disponibilizando-as nas mídias sociais da IPIB, facilitando seu
acompanhamento por parte de todos. VOTO DE PESAR: Registra-se voto
de pesar pelos falecimentos de Luiz Gonzaga da Cruz, pai do Rev.
Lineker Rodrigo Lima da Cruz, e Dirce Jardim Franco do Amaral, mãe do
Rev. Derly Jardim do Amaral; e José Venâncio, pai do Rev. José Ilson
Venâncio. ENCERRAMENTO DA REUNIÃO: Encerra-se a reunião às
20h40min, com oração realizada pelo Presb. Moacir Enos Rosa. A
presente ata será encaminhada à aprovação dos representantes
presentes à reunião por e-mail. Após aprovada, será assinada pelo 1º
secretário e pelos integrantes da Diretoria da Assembleia Geral da IPIB.

ATA DA 75ª REUNIÃO DA COMISSÃO EXECUTIVA DA ASSEMBLEIA
GERAL DA IPI DO BRASIL – EXERCÍCIO 2019 - 2023

DATA, HORA E LOCAL: 25 de setembro de 2020, com início às 9h05min,
por videoconferência, pela plataforma Zoom. PRESIDENTE: Rev. João
Luiz Furtado. SECRETÁRIO: Rev. Alex Sandro dos Santos. VERIFICAÇÃO DE PRESENÇA: DIRETORIA: Rev. João Luiz Furtado, presidente;
Rev. Ézio Martins de Lima, 1o vice-presidente; Rev. Leontino Farias dos
Santos, 2º vice-presidente; Rev. Alex Sandro dos Santos, 1º secretário;
Presb. Moacir Rosa Enos, 2o secretário. REPRESENTAÇÃO SINODAL:
Sínodo Brasil Central: Rev. Jean Carlos da Silva; Sínodo Meridional:
Presb. Luiz Carlos Morosini; Sínodo Minas Gerais: Rev. Galdino Acássio
Gomes da Silva; Sínodo Ocidental: Rev. Antônio Carlos Alves; Sínodo
Oeste Paulista: Rev. Dênis Silva Luciano Gomes; Sínodo Osasco: Rev.
Eliseu Fonda da Silva; Sínodo Rev. Jonan Joaquim da Cruz: Presb.
Marcos Messias Sales Santos; Sínodo Rev. Jonas Dias Martins: Rev.
Rômio da Silva Cardoso; Sínodo Rev. Manoel Machado: Rev. Diego
Alessandro da Silva Moura; Sínodo São Paulo: Rev. Giovanni Campagnuci Alecrim de Araújo; Sínodo Rio São Paulo: Rev. Marcos Paulo de
Oliveira; Sínodo Setentrional: Rev. Mardonio de Souza Pereira; Sínodo
Sul de São Paulo: Rev. Evaldo Nogueira de Souza; Sínodo Vale do Rio
Paraná: Rev. Sérgio Gini. (Todas as presenças poderão ser constatadas
no arquivo da gravação da reunião à disposição no Escritório Central da
IPIB.) AUSENTES: Sínodo Borda do Campo e Sínodo Sudoeste Paulista.
DEMAIS PRESENÇAS: Rev. Gerson de Correia Lacerda, secretário geral;
Reva. Ildemara Querina Bomfim, administradora geral; Presb. Paulo Guarini Cassão, tesoureiro geral; Rev. Paulo César Souza, secretário de
Transparência e Ouvidoria; Rev. Eugênio Sória Anunciação, ministro da
Comunicação; Rev. Silas de Oliveira, ministro da Educação; Rev. Roberto
Viani, relator da Consultoria Jurídica Institucional da IPI do Brasil; Rev.
José Ilson, assessor de Estatística; Rev. Assir Pereira, presidente da Fundação Eduardo Carlos Pereira; Revª. Jaqueline Paes e o irmão Edgard

Menezes, do Movimento Nacional de Oração. QUÓRUM: Havendo quórum, o presidente declara abertos os trabalhos da 75ª Reunião da Comissão Executiva da Assembleia Geral da IPI do Brasil, Exercício 2019 –
2023. DEVOCIONAL: É realizada com oração feita pelo Rev. Rômio da
Silva Cardoso; leitura bíblica no Evangelho de Lucas 14.28-32 e meditação pelo presidente Rev. João Luiz Furtado; oração pelo Rev. Galdino.
HORÁRIO REGIMENTAL: É estabelecido o seguinte horário regimental:
suspensão às 13h; retorno às 14h; suspensão às 18h. FALECIMENTO:
Toma-se conhecimento do falecimento ocorrido hoje do Rev. Avelino Gomes Ribeiro, do Presbitério Bandeirantes. O Rev. Jean Carlos ora em favor da família enlutada. ENTRADA DE DOCUMENTOS E DECISÕES:
Doc. 001/75a COMEX-AG – Do Sínodo Sul de São Paulo, encaminhando
recurso do Presbitério de Sorocaba sobre processo disciplinar do Rev.
Heitor Beranger Júnior, com decisão do Tribunal Eclesiástico da IPIB. Decisão: Encaminhar o documento para a próxima reunião da AG, juntamente com um parecer da comissão de Texto Legais. Doc. 002/75a COMEX-AG – Do Sínodo Brasil Central, encaminhando documento do Presbitério do Distrito Federal, solicitando carta de recomendação da IPIB ao
Rev. Vandergleison Prata Judar para pleitear bolsa de estudo para o curso
de mestrado na Vancouver School of Theology, na British Columbia University, no Canadá. Decisão: Autorizar a emissão de carta de recomendação ao Rev. Vandergleison Prata Judar para pleitear bolsa de estudo.
Doc. 003/75a COMEX-AG – Do Sínodo Ocidental, encaminhando documento do Presbitério de Campinas com consulta sobre a possibilidade de
autorização para prorrogação de mandatos de presbíteros até o mês de
julho de 2021; e Doc. 033/75a COMEX-AG – Do Sínodo Sul de São Paulo, encaminhando solicitação do Presbitério de Sorocaba de regulamentação de assembleia de igreja local de forma virtual. Decisão: Aprovar o
documento registrado nos seguintes termos: “Considerado o vencimento
de mandatos dos oficiais e o requerimento para prorrogação do tempo do
mandato, a Comissão Executiva da Assembleia Geral da IPIB, não autorizar a prorrogação de quaisquer mandatos por confrontar o disposto em

nossa legislação. Contudo, considerando: 1) A urgente necessidade que
muitas igrejas e concílios têm enfrentado no que tange à eleição de oficiais; 2) A permissão dada pela legislação para eleição presencial, eletrônica (virtual) ou híbrida; a) autorizar a realização de assembleias de forma
presencial às igrejas e concílios, desde que sejam respeitadas todas a
medidas sanitárias, bem como toda a legislação em vigor no país, no estado e no município, além, é claro, da autorização do presbitério (no caso
das igrejas locais), do sínodo (no caso dos presbitérios) e da Comissão
Executiva da Assembleia Geral (no caso dos sínodos); b) não sendo possível a modalidade presencial, autorizar a realização de assembleias nas
seguintes modalidades: Drive in; On-line, enquanto a legislação brasileira
permitir;

Com

assembleias

realizadas

durante

um

período

pré-

determinado, com horário marcado para voto dos membros, respeitando a
capacidade permitida pelo espaço a ser utilizado e todas as medidas sanitárias estabelecidas. No que tange à eleição digital/on-line, há vários sites
na internet que oferecem a possibilidade de eleição em assembleia, com
a preservação da privacidade e a geração de lista de presentes. As igrejas e concílios, a fim de facilitar o processo eleitoral, podem proceder à
eleição com pré-candidaturas (indicadas pelos próprios membros da igreja/concílio ou auto indicação). Desta forma os candidatos, caso possam
ser eleitos nos termos da nossa legislação, teriam seus nomes inscritos
em cédulas, o que facilitaria todo o processo de eleição digital, híbrido ou
presencial (drive-in). As atas poderão ser enviadas aos participantes por
sistema eletrônico, com prazo de cinco (05) dias para análise e aprovação”. Doc. 004/75a COMEX-AG – Do Sínodo Rev. Jonan Joaquim Cruz,
encaminhando documento do Presbitério Bahia solicitando esclarecimento sobre a internalização na IPIB da Lei Geral de Proteção de Dados
(LGPD); e Doc. 025/75a COMEX-AG – Da Secretaria de Transparência e
Ouvidoria, encaminhando documento a respeito da adequação da IPIB à
Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). Decisão: 1) Autorizar a contratação de assessoria em TI (Tecnologia da Informação), com as melhores
condições financeiras para a IPIB; 2) Nomear o Secretário de Transpa-

rência e Ouvidoria da IPIB como DPO (Data Protection Officer) da denominação, uma vez que as funções estão dentro do escopo de suas atividades; 3) Estabelecer que CCPD (Comitê de Compliance de Proteção de
Dados) seja composto por: um membro da Diretoria, um membro do Conselho Fiscal, o secretário de Transparência e Ouvidoria, o ministro da
Comunicação, a administradora Geral e o secretário Geral. 4) Determinar
que o CCPD apresente na primeira reunião da COMEX-AG de 2021 o
guia para implantação da Leis Gerais de Proteção de Dados (LGPD) na
IPIB, com modelo de todos os documentos necessários; 5) Estabelecer a
Comissão de Textos Legais fique responsável por apresentar, na próxima
reunião ordinária da AG, proposta de adequação dos documentos legais
da IPIB à nova legislação; 6) Estabelecer que o DPO fique responsável
por encaminhar, imediatamente, orientação às igrejas a respeito de como
devem proceder até que o CCPD encaminhe os documentos necessários.
7) Nomear para o Comitê de Compliance de Proteção de Dados como
membro da Diretoria, o Rev. Ézio; e como membro do Conselho Fiscal, o
Rev. Sérgio Gini. Doc. 005/75a COMEX-AG – Do Ministério da Educação,
encaminhando documento da Secretaria de Música e Liturgia solicitando
apoio para ações de seu trabalho. Decisão: 1) Autorizar o envio de um
ofício à Comissão Executiva dos Presbitérios requisitando a nomeação de
um representante para ser o contato direto com a Secretaria de Música e
Liturgia, para agilizar as ações; 2) Autorizar o envio de 2 (dois) questionários para as igrejas, um para os pastores e outro para os líderes dos diversos ministérios relacionados às atividades artísticas das igrejas, com a
finalidade de fazerem um levantamento do que há nas igrejas e do que
elas necessitam da colaboração da Secretaria de Música e Liturgia. Doc.
006/75a COMEX-AG – Do Ministério da Educação, encaminhando documento solicitando estabelecimento de critérios para encaminhamento de
candidatos ao curso presencial de teologia. Decisão: Aprovar a criação
de uma comissão formada por representantes da FATIPI (Faculdade de
Teologia de São Paulo da IPIB), Ministério da Educação, Fundação Eduardo Carlos Pereira, Secretaria de Educação Teológica e Secretaria Pas-

toral para analisar a questão do estabelecimento de critérios para o encaminhamento de candidatos oficiais ao curso presencial de teologia, visando o aprofundamento do assunto e trazendo à próxima reunião da
COMEX-AG propostas que, devidamente aprovadas, sejam implantadas a
partir do ano letivo de 2021. Doc. 007/75a COMEX-AG – Do Ministério da
Missão, encaminhando documento da Secretaria Pastoral apresentando
Projeto de Parceria entre a IPIB e o CPPC (Corpo de Psicólogos e Psiquiatras Cristãos), acompanhado de questionamentos levantados pela
Secretaria de Transparência e Ouvidoria. Decisão: Acatar a sugestão da
Secretaria de Transparência e Ouvidoria, encaminhando a discussão sobre o pagamento tripartite (isto é, dividido entre a tesouraria geral da IPIB,
presbitério e ministro/a a ser atendido pelos psicólogos e psiquiatras) para
a próxima reunião da Assembleia Geral da IPIB; 2) Informar os presbitérios acerca da decisão da parceria, solicitando que os mesmos envidem
todos os esforços para atender as necessidades de terapia dos ministros/as, comunicando que o Projeto “Todos Juntos em Missão” está à disposição para apoio. Doc. 008/75a COMEX-AG – Do Ministério da Missão,
encaminhando documento da Secretaria Pastoral apresentando relatório
de atividades do Núcleo de Apoio ao Ministério Feminino (NAMFE). Decisão: Tomar conhecimento e arquivar. Doc. 009/75a COMEX-AG – Do
Ministério da Comunicação, encaminhando sugestão de adoção de tema
norteador para ações integradas no ano de 2021. Decisão: Aprovar o tema “Somos Família” como norteador para as ações integradas dos ministérios no ano de 2021. Doc. 010/75a COMEX-AG – Do Ministério da Comunicação, encaminhando proposta de estruturação do Ministério da
Comunicação com criação de assessorias. Decisão: 1) Aprovar a criação
da Assessoria de Streaming Digital e a Assessoria de Mídias Digitais na
estrutura do Ministério da Comunicação; 2) Determinar que os cooperadores dessas assessorias assinem Termo de Voluntariado. Doc. 011/75a
COMEX-AG – Do Ministério da Comunicação, encaminhando estudo a
respeito da viabilidade técnica para a realização de assembleias eletrônicas online pelos concílios da igreja. Decisão: Não sendo possível a reali-

zação de assembleias na modalidade presencial, autorizar a realização
de assembleias nas seguintes modalidades: a) Drive in; b) On-line, enquanto a legislação brasileira permitir; c) Com assembleias realizadas durante um período pré-determinado, com horário marcado para voto dos
membros, respeitando a capacidade permitida pelo espaço a ser utilizado
e todas as medidas sanitárias estabelecidas. Doc. 012/75a COMEX-AG –
Da Administração Geral, encaminhando relatório de atividades. Decisão:
Tomar conhecimento e arquivar. Doc. 013/75ª COMEX-AG – Da Administração Geral, encaminhando relatório referente a tratativas de venda da
Chácara Bethel. Decisão: manter o valor mínimo de R$16.000.000,00
que atende à decisão anterior da COMEX-AG. Doc. 014/75a COMEX-AG
– Da Secretaria Geral, encaminhando sugestões de mudanças no processo de emissão da Carteira de Ministro e de Ministra, de Missionário e
de Missionária. Decisão: 1) Estabelecer que o referido documento seja
emitido em PDF, de forma digital para todos os pastores e pastoras, com
assinatura eletrônica e certificação digital; 2) Disponibilizar da mesma
forma o referido documento para missionários e missionárias vinculados
diretamente à IPIB; 3) Estabelecer que o acesso à mencionada carteira
seja feito via Portal da IPIB, mediante digitação do CPF do requerente e
código de validação enviado automaticamente para o seu e-mail, possibilitando baixar e imprimir o documento, resguardando o sigilo dos dados de
acordo com a nova Lei de Proteção Geral de Dados. 4) Estabelecer que
as pessoas que não conseguirem acesso por este meio, sejam orientadas
a contactar o Escritório Central para envio da carteira via Correios. 5)
Acrescentar a expressão “Rev.” ou “Revª.” Junto ao nome dos pastores e
pastoras no documento. Doc. 015/75a COMEX-AG – Da Secretaria Geral,
encaminhando documento com decisões do antigo Supremo Concílio, da
Assembleia Geral e da Comissão Executiva da Assembleia Geral que
continuam em vigor. Decide: Encaminhar o referido documento à Comissão de Textos Legais para que analise as decisões em vigor, a fim de encaminhar medidas e propostas que julgar necessárias à próxima reunião
ordinária da Assembleia Geral. Doc. 016/75a COMEX-AG – Da Secretaria

Geral, encaminhando documento do Rev. Helinton Rodrigo Zanini Paes
solicitando sua substituição na Comissão de Celebrações da IPIB. Decisão: 1) Acatar o pedido de substituição do Rev. Helinton Rodrigo Zanini
Paes da atribuição de membro e de relator da Comissão de Celebrações
da IPIB; 2) Nomear o Rev. Éber Ferreira Silveira Lima como membro e
relator da Comissão de Celebrações da IPIB. Doc. 017/75a COMEX-AG –
Da Secretaria Geral, encaminhando documento com relação das comissões nomeadas pela Assembleia Geral e pela COMEX-AG, com suas
respectivas atribuições e prazos para apresentação de relatórios. Decisão: Tomar conhecimento, arquivar e enviar documento aos relatores,
lembrando suas atribuições e prazos para apresentação de relatórios.
AUTORIZAÇÃO PARA AUSENTAR-SE: É autorizada a saída do Rev.
Dênis Silva Luciano Gomes. Doc. 018/75a COMEX-AG – Da Tesouraria
Geral, encaminhando relatório acompanhado de três anexos: 1) Orçamento X Realizado; 2) Mapa das contribuições das igrejas; 3) Relação de
igrejas e presbitérios sem CNJP. Decisão: 1) Tomar conhecimento e
aprovar o relatório; 2) Conceder prazo de 6 (seis) meses às Igrejas, Presbitérios e Sínodos organizados antes de 2019 para darem entrada à documentação para emissão de seus CNPJs. SUSPENSÃO E REINÍCIO
DAS ATIVIDADES: Suspende-se a reunião, conforme horário regimental,
às 13h, com oração pelo Presb. Marcos Sales, e reiniciam-se às atividades às 14h. REGISTRO DE PRESENÇA: Dá-se assento ao Rev. Sérgio
Gini, representante do Sínodo Vale do Rio Paraná. ENTRADA DE DOCUMENTOS E DECISÕES: Doc. 027/75a COMEX-AG – Do Movimento
Nacional de Oração (MNO), encaminhando relatório. Decisão: 1) Aprovar
e arquivar o relatório; 2) Registrar a importância do MNO ao integrar toda
a IPIB em suas atividades. Orou em favor do MNO a Revª. Jaqueline Regina Paes. Doc. 019/75a COMEX-AG – Da Diretoria da AG, encaminhando proposta de estabelecimento de calendário oficial de eventos nacionais. Decisão: Aprovar o estabelecimento de calendário oficial da IPIB
com os seguintes eventos a serem realizados virtualmente: 1) Culto da
Paixão, Morte e Ressurreição de Jesus; 2) Semana Nacional de Oração e

Culto de Aniversário da IPIB; 3) Culto da Reforma. Doc. 020/75a COMEXAG – Da Diretoria da AG, encaminhando proposta de calendário para pagamento de parcelamento das igrejas junto à Tesouraria Geral da IPIB.
Decisão: 1) Prorrogar a suspensão dos pagamentos até o final do ano de
2020; 2) Retomar os pagamentos que ficaram suspensos desde abril de
2020 a partir de janeiro de 2021, quando deverá ser feito o pagamento
referente a abril de 2020 e assim sucessivamente. Doc. 021/75a COMEXAG – Da Diretoria da AG, encaminhando documento a respeito do processo de flexibilização do isolamento social e de reabertura dos templos.
Decisão: 1) Encaminhar a todo arraial presbiteriano independente a deliberação da COMEX-AG de 24/4/2020, nos seguintes termos: “a) Os pedidos de reabertura dos templos deverão ser encaminhados pelos Conselhos aos Presbitérios devidamente fundamentados com as decisões das
prefeituras de suas localidades; b) Os Conselhos deverão incluir no pedido quais serão as medidas adotadas para a segurança e a garantia da
preservação da vida; c) Os Presbitérios têm autonomia para decidir antecipadamente sobre a flexibilização, apontando as providências a serem
adotadas pelas igrejas quando seus municípios decidirem pelo retorno às
atividades presenciais nos templos, não dispensando a comunicação dos
Conselhos, conforme o item “a”; d) Quando as decisões das prefeituras
forem conflitantes com a decisão do governo estadual, valerá o decreto
estadual como determinou o Supremo Tribunal Federal; e) O Presbitério
poderá revogar a decisão favorável à flexibilização no caso de situações
de agravamento da pandemia devidamente corroboradas por decisões
oficiais das prefeituras e/ou dos governos estaduais”; 2) Acrescentar duas
outras orientações, nos seguintes termos: a) As igrejas devem ser extremamente zelosas, evitando que pessoas do grupo de risco, idosos (a partir de 60 anos), crianças (até 13 anos) e com comorbidades participem
presencialmente das atividades da igrejas, o que significa dizer que,
mesmo com a volta dos cultos presenciais, os cultos virtuais precisam
continuar a ser disponibilizados para atender os irmãos e as irmãos impedidos de irem aos templos. B) As atividades da Escola Dominical voltadas

para crianças até 13 anos só devem ser retomadas presencialmente nas
localidades em que as escolas de educação pública voltarem a funcionar,
observando as mesmas normas, orientações e cuidados estabelecidos
pelas autoridades governamentais.” Doc. 022/75a COMEX-AG – Da Diretoria da AG, encaminhando documento a respeito de manifestação da
IPIB sobre a questão do “Perdão de Dívidas das Igrejas” pelo Governo
Federal. Decisão: Aguardar que o Congresso Nacional delibere e decida
a respeito desse assunto e, posteriormente, estudar e decidir se a IPIB
deve ser pronunciar sobre essa questão. Doc. 023/75a COMEX-AG – Da
Secretaria de Transparência e Ouvidoria, apresentando relatório a respeito de decisões tomadas pela 11ª Reunião da Assembleia Geral, realizada
em 2019, que estão pendentes de implementação. Decisão: No que se
refere à apresentação de estatística pelas igrejas: 1) Conceder prazo de
60 (sessenta) dias para que as 61 (sessenta e uma) igrejas que não encaminharam suas estatísticas as apresentem à COMEX-AG; 2) Estabelecer que a Secretaria Geral e o Ministério de Comunicação produzam um
vídeo tutorial sobre o preenchimento do rol de membros no Programa Jetro e o distribuam a todos os pastores e igrejas; 3) Conceder prazo de 180
(cento e oitenta) dias para que todas as igrejas insiram ou importem seu
rol de membros para o Sistema Jetro e registrem as movimentações de
admissão e demissão diretamente nesse sistema 4) Encaminhar notificação aos sínodos e presbitérios a respeito de igrejas que deixaram de preencher suas estatística nos anos de 2018 e 2019; o não preenchimento
das Estatistas de Igrejas no ano 2018 e 2019. No que se refere à Associação Bethel: 1) Encaminhar para a COMEX-AG as sugestões contidas no
item 4 (página100), para que sejam levadas em consideração e, na medida do possível, implementadas. No que se refere à IPIBPREV: 1) Determinar aos presbitérios que convoquem os ministros que não aderiram ao
plano de previdência da IPIB para que deem as justificativas da não adesão por escrito e, caso não queiram, preencham o termo de não adesão,
dando-se o prazo de 60 dias para cumprimento, comunicando-se à COMEX-AG; 2) Nomear comissão para estudar a possibilidade de preclusão

por desistência do direito; 3) Reenviar documentação aos sínodos e presbitérios, informando a relação dos pastores que não aderiram ao plano e
solicitando manifestação. Doc. 024/75a COMEX-AG – Da Secretaria de
Transparência e Ouvidoria, apresentando diversas situações para informação e/ou deliberação. Decisão: 1) Quanto às viúvas de ministros que
recebem auxílio da Tesouraria Geral da IPIB, determinar que Maria Cleusa de Oliveira Pinto, viúva do Rev. Urbano de Oliveira Pinto, apresente
prova de vida para continuar a receber seu auxílio; 2) Quando aos prazos
processuais, manter a sua suspensão prazos processuais devido à pandemia; 3) Quanto aos dados a respeito dos pastores/as contidos no Portal
da IPIB, retirá-los temporariamente, determinando que o Escritório Central
os disponibilize apenas internamente; 4) Quanto às parcerias da Secretaria de Evangelização com outros organismos; solicitar à referida secretaria
encaminhe relatório a respeito delas, explicando o motivo do estabelecimento dessas parcerias, especialmente daquelas que não foram ratificadas pela Assembleia Geral ou por sua Comissão Executiva. Doc. 026/75a
COMEX-AG – Da Secretaria de Transparência e Ouvidoria, apresentando
relatório de seu primeiro ano de atividades. Decisão: 1) Tomar conhecimento do relatório e arquivá-lo; 2) Considerando a ampliação da carga
horária do ministro da Comunicação de 20 (vinte) horas semanais para 30
(trinta) horas semanais aprovada pela Diretoria da Assembleia Geral, homologar essa decisão e incluir o secretário de Transparência e Ouvidoria
na mesma ampliação de carga horária. Doc. 028/75a COMEX-AG – Da
Comissão nomeada para elaboração de Código de Ética e Conduta Profissional, encaminhando relatório para apreciação e deliberação. Decisão: Aprovar o Código de Ética e Conduta Profissional nos seguintes
termos: “CÓDIGO DE ÉTICA E CONDUTA PROFISSIONAL DA IGREJA
PRESBITERIANA INDEPENDENTE DO BRASIL - 1 – APRESENTAÇÃO
- Transparência, integridade e ética são elementos inseparáveis da Igreja
de Cristo. No âmbito de sua organização, enquanto entidade da sociedade civil, e no relacionamento com outras entidades e organismos a integridade e a transparência têm de estar no centro e todas as suas ações. A

Comissão Executiva da Assembleia Geral da IPIB, consciente de que a
integridade está fundamentada na retidão e na imparcialidade, sendo ambas uma forma de conduta e uma atitude de base, instituiu o Código de
Ética e Conduta Profissional para auxiliar na condução de relações internas e externas de sua Diretoria e da administração em geral. Adotar um
Código de Ética e Conduta significa que não devemos nos concentrar
apenas no cumprimento da lei, mas fundamentalmente em um comportamento ético, correto e íntegro. Para tanto, essa conduta ética será exigida
de todos os componentes da estrutura organizacional da IPIB, sejam eles
eleitos, nomeados, contratados, terceirizados e voluntários. Será exigida
também dos membros das comissões nomeadas pela Assembleia Geral
ou por sua Comissão Executiva. 2 - CONDUTA BÁSICA - 2.1 De acordo
com a lei e as normas aplicáveis - A conduta profissional de todos os
componentes da estrutura organizacional da IPIB está balizada pela Bíblia
Sagrada e no respeito às leis, normas e procedimentos administrativos
dos locais onde atuam. Ninguém pode alegar o desconhecimento da lei e
das normas para justificar o seu descumprimento. Independente das sanções previstas na lei vigente e aplicável, todos os colaboradores responsáveis por uma infração serão submetidos à medidas disciplinares, por
não cumprimento dos seus deveres profissionais. 2.2 Honestidade, integridade e respeito mútuo - Respeitamos a dignidade pessoal, a privacidade e os direitos e garantias individuais de cada um. Colaboramos e trabalhamos com pessoas de diversas origens étnicas, idades, culturas, incapacidades, gêneros e visões de mundo. Em coerência com a Palavra
de Deus e os princípios da IPIB, não toleramos qualquer tipo de discriminação contra qualquer pessoa com base nestas características, nem
qualquer assédio ou comportamento ofensivo, de caráter moral, sexual ou
pessoal. A IPIB reconhece e incentiva o ministério feminino ordenado e,
sendo assim, não toleramos a misoginia ou qualquer conduta que se valha da condição feminina para desmerecer ou criar estereótipos relacionados com uma suposta baixa eficácia das mulheres no trabalho e com a
sua falta de capacidade de gestão. sses princípios aplicam-se tanto inter-

namente como à conduta na relação com parceiros, organismos, outras
denominações, fornecedores de produtos ou serviços ou prestadores de
serviços para a instituição. 2.2.1. Atenção com a discriminação - A IPIB
espera um ambiente de trabalho respeitoso e adota práticas que coíbem a
discriminação, o assédio, o desrespeito, a exploração e o preconceito de
qualquer natureza. Comportamentos discriminatórios em função da cor,
gênero, religião, nacionalidade (incluindo os refugiados), orientação sexual, origem social, preferências políticas, entre outros, não são práticas
aceitáveis pela IPIB. A organização preza por um ambiente de respeito e
adota práticas de comportamento responsável tratando qualquer pessoa
de forma respeitosa e igualitária. Não obstante, tomamos decisões todos
os dias, afetando, por vezes, as pessoas com quem trabalhamos e nos
relacionamentos como organização. Por isso, devemos fundamentar nossas ações em argumentos corretos, honestos e não em fundamentos inadequados, tal como a discriminação ou a coerção. 2.3. Reputação e
imagem - A reputação da IPIB enquanto organização da sociedade civil é
determinada pelas nossas ações e pela forma como cada um de nós se
apresenta e se comporta. Um comportamento ilegal, desonesto, antiético
ou inadequado por parte de qualquer dirigente ou colaborador pode prejudicar consideravelmente a imagem da IPIB. Todos os dirigentes, colaboradores e membros de comissões devem empenhar-se em manter e promover a boa imagem e reputação da IPIB, sendo que a conduta deve ser
pautada pela integridade e moralidade nas ações, observando responsabilidade e diligência nas atividades. publicação ou divulgação de opiniões
pessoais a respeito da IPIB (especialmente, mas não se limitando, a
qualquer decisão, projeto, programa) devem ser evitadas. Deve-se evitar
a confusão entre opinião pessoal e institucional. 2.3.1. Redes sociais Para a IPIB, a reputação e a credibilidade são importantes, pois contribuem para a manutenção da imagem de Igreja zelosa e confiável. Assim,
alguns cuidados são essenciais: Não divulgue informações da IPIB, nem
comente situações de seu cotidiano de trabalho em redes sociais, com
pessoas alheias à organização. Isto se aplica a informações divulgadas

dentro e fora da IPIB, incluindo parceiros, familiares e amigos; I. Nos emails, zele pela aparência pessoal ao usar foto de rosto para que as pessoas possam lhe identificar. 2.4. Gestão e responsabilidade - A cultura
de integridade e conformidade de uma organização começa de cima. Todos os diretores, ministros, secretários, conselheiros e gestores têm de
cumprir os seus deveres de organização e supervisão. Todos os gestores
são responsáveis por todos os colaboradores sob a sua alçada. Todos os
gestores têm de merecer respeito gerado pelo exemplo da sua conduta
pessoal, desempenho, abertura de espírito e competências sociais. Os
gestores têm de destacar a importância de uma conduta ético-moral e
transparente, fazer dela tópico habitual das atividades diárias e promovêla por meio de liderança pessoal e formação. Devem manter-se acessíveis caso os colaboradores pretendam expressar suas preocupações,
colocar questões ou debater problemas profissionais ou pessoais. Os
gestores devem conceder aos seus colaboradores o máximo possível de
responsabilidade, definindo com toda a clareza que devem garantir a conformidade sempre e em todos as circunstâncias. Essas responsabilidades
dos gestores não isentam os colaboradores dos seus deveres. Temos de
trabalhar todos em conjunto, sinergicamente, para cumprir todas as normas aplicáveis e todas as políticas e orientações da IPIB. Cabe aos gestores garantir que não ocorram infrações às normas no âmbito da sua
área de responsabilidade que possam ser evitadas com a devida supervisão. A responsabilidade será sempre dos gestores, mesmo que tenham
delegado determinadas tarefas a terceiros. Em particular, os gestores têm
os seguintes deveres: I. Selecionar cuidadosamente os colaboradores
com base nas respectivas qualificações e adequabilidade a título pessoal
e profissional. O dever de diligência aumenta proporcionalmente à importância da tarefa a ser desempenhada pelo colaborador; II. Fornecer aos
funcionários, estagiários e aprendizes instruções precisas, completas e
vinculativas, especialmente no que se refere ao cumprimento da lei e
normas; III. Garantir que o cumprimento da lei e das normas seja continuamente monitorado; IV. Comunicar claramente aos colaboradores a im-

portância da integridade e da conformidade nas atividades cotidianas.
Têm igualmente de comunicar que as infrações às normas, legislação vigente e a este Código de Ética e Conduta são inaceitáveis e implicarão
em consequências. 2.5. Vestuário e assessórios - A IPIB entende que
roupas e acessórios são manifestações de estilos, preferências e personalidades. Porem, recomenda-se que todos os funcionários e componentes da estrutura organizacional, incluindo os membros da Comex-AG, utilizem roupas adequadas ao ambiente de trabalho e às reuniões técnicas e
administrativas. O traje formal é a vestimenta padrão para reuniões com
instituições, denominações parceiras ou até mesmo para receber visitas
consideradas importantes no escritório. O traje informal é a vestimenta
padrão para o uso diário. Esse traje também é recomendado para reuniões informais de trabalho. O traje casual poderá ser liberado, a critério da
Administração Geral do Escritório, às sextas-feiras, quando apenas houver movimentação interna de trabalho dos colaboradores. 3 - RELACIONAMENTO COM PARCEIROS E ENTIDADES EXTERNAS - 3.1 Combate à corrupção - Nenhum componente da estrutura organizacional da
IPIB poderá, direta ou indiretamente, oferecer, prometer, conceder ou autorizar a entrega de valores monetários ou outros bens ou vantagens a
quem quer que seja em troca de influência para obter qualquer benefício
indevido. Qualquer oferta, promessa, concessão ou presente tem de estar
de acordo com as leis aplicáveis e as políticas institucionais da IPIB, não
podendo gerar qualquer aparência de má fé ou inadequação. Também
são vedadas essas atitudes realizadas de modo indireto, com utilização
de um consultor, intermediário, parceiro ou outro terceiro, que irá utilizar
de sua posição para influenciar indevidamente qualquer agente público. A
expressão “agente público”, de maneira geral, em face do Código Penal,
inclui gestores ou funcionários de quaisquer organismos, agência ou entidade legal, estatal ou governamental, em qualquer nível, nacional ou internacional. Inclui, igualmente, candidatos a cargos políticos, gestores e
funcionários de partidos políticos. 3.2 Presentes e benefícios - Devemos
ter cautela com comportamentos que possam influenciar o comportamen-

to ou as decisões da organização. Assim, é vedado aos componentes da
estrutura organizacional da IPIB: I. aceitar ou oferecer, direta ou indiretamente, favores, dinheiro ou presentes de caráter pessoal, que resultem de
relacionamentos com a IPIB e seus concílios, e que possam influenciar
decisões, facilitar apoios ou beneficiar terceiros; II. dar tratamento preferencial a quem quer que seja, por interesse ou sentimento pessoal ou profissional; III. usar o cargo para solicitar favores ou serviços pessoais a terceiros e a subordinados; IV. deixar de comunicar, formalmente, o recebimento de brindes distribuídos a título de cortesia, propaganda, divulgação
habitual ou por ocasião de datas festivas ou comemorativas, que tenham
valor comercial superior ao montante estabelecido, por meio de normativo, à Diretoria e/ou à Comex/AG; V. realizar despesas com parceiros (refeições, transporte, hospedagem ou entretenimento, entre outros) que
impliquem em constrangimento ou compromisso de retribuição, exceto
aquelas acordadas formal e previamente, inclusive com ciência da administração da IPIB. - 3.3 Prevenindo e tratando fraudes - A IPIB tem como objetivo se relacionar com parceiros, organismos, instituições, clientes
internos e externos, fornecedores de produtos e serviços, prestadores de
serviço, terceiros, cujas atividades se processem de acordo com a lei e
cujos fundos provenham de fontes legítimas. Os componentes da estrutura organizacional da IPIB, reconhecendo a criticidade, a severidade e o
efeito lesivo provocado por organizações criminosas, se comprometem a
obedecer às diretrizes legais, normativas e institucionais para impedir o
uso de dados pessoais constantes em seus cadastros, a lavagem de dinheiro, a ocultação de bens, direitos e valores conforme segue: I. conhecer e aplicar as normas e os procedimentos internos relacionados à prevenção e combate à lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores
previstos em manuais e/ou normativos da IPIB; II. comunicar imediatamente, à alçada superior, toda operação que possa ser considerada suspeita, bem como aquelas que apresentem indícios ou que estejam comprovadamente relacionadas com lavagem ou ocultação de bens, direitos e
valores, bem como de uso indevido de dados e cadastro; III. abster-se da

realização de atos que possam comprometer a reputação e a imagem da
organização, bem como da própria IPIB, não praticando e repelindo qualquer negócio ou atividade ilícita ou que apresentem indícios de ilicitude;
IV. abster-se de comentar qualquer informação ou emitir opinião que possa ser utilizada pelo interlocutor para a realização ou a participação em
negócios ou atividades escusas ou questionáveis; V. manter-se vigilante
no sentido de identificar e repelir as tentativas de uso da IPIB para negócios ou práticas ilícitas, fraudes ou crimes de qualquer natureza; VI. não
fornecer, ceder ou repassar, por qualquer meio ou forma, documentos e
informações que estejam protegidos por sigilo ou por acordo de confidencialidade, exceto quando prévia, expressa e formalmente autorizado; VII.
não fornecer, ceder ou repassar, por qualquer meio ou forma, a quem
quer que seja, senhas de uso pessoal para acesso à rede de computadores e a sistemas de informações da IPIB; VIII. abster-se, direta ou indiretamente, em nome próprio, de firmar, contratar, controlar, custodiar, intermediar ou representar interesses de fornecedores ou terceiros; IX. zelar
pela manutenção e integridade de todo e qualquer documento e registro
interno, não permitindo, em hipótese alguma, que sejam retirados, alterados ou destruídos, com o propósito de ocultar ou dissimular procedimento
inadequado ou em desacordo com a legislação, bem como regulamentação interna ou externa; X. manter constantemente atualizados os cadastros que mantenha na organização. Os colaboradores têm igualmente de
cumprir todos os requisitos de contabilidade, manutenção de registros e
relato financeiro aplicáveis aos ativos líquidos e aos pagamentos associados a transações decorrentes dos instrumentos jurídicos assinados e/ou
autorizados pelos gestores. - 3.4 Relacionamento com fornecedores - A
IPIB espera que os seus fornecedores de produtos e serviços ou prestadores de serviços partilhem de seus valores. Portanto, no relacionamento
com esses fornecedores ou prestadores de serviços, os componentes da
estrutura organizacional deverão: I. basear-se em critérios técnicos, profissionais, éticos e nas necessidades específicas de cada atividade, na
escolha e contratação de fornecedores, não ensejando favorecimento de

qualquer natureza; II. selecionar e contratar apenas fornecedores de reconhecida idoneidade, imparcialidade, transparência e ética; III. não realizar negócios com fornecedores de reputação duvidosa ou que descumpram exigências legais, em especial nos aspectos tributários, trabalhistas
e previdenciários. - 3.5 Relacionamento com igrejas e concílios - A IPIB
é uma federação de igrejas e a maior parte de sua atividade fim está relacionada diretamente com as igrejas e concílios (Assembleia Geral, Sínodos e Presbitérios). Todos os componentes da estrutura organizacional da
IPIB devem zelar para que esse relacionamento seja o mais ético e transparente possível. Nesse sentido, se comprometem a: I. cooperar no sentido de atingir todos os objetivos e metas da denominação; II. atender com
profissionalismo, respeito, cordialidade, presteza e confidencialidade; III.
oferecer as informações solicitadas de forma transparente, consistente e
precisa; IV. não prestar informações ou orientações das quais não tenha
conhecimento ou segurança suficientes; V. garantir que as informações ou
orientações fornecidas foram efetivamente compreendidas; VI. oferecer
canais de comunicação acessíveis e divulgá-los de maneira apropriada;
VII. zelar pela qualidade do material utilizado na divulgação de informações de interesse de um concílio, em particular, ou da denominação, coletivamente; VIII. oferecer a garantia de que todas as decisões tomadas
pelos concílios possam ser cumpridas na sua totalidade, excetuando
aquelas que divergirem dos símbolos de fé e do ordenamento jurídico da
IPIB; IX. oferecer meios e ferramentas que atendam às necessidades das
igrejas e concílios, bem como os próprios objetivos da IPIB, observado o
ordenamento jurídico e os recursos disponíveis; X. zelar pela correta utilização e aplicação dos recursos advindos da federação e deles prestar
contas à Assembleia Geral. - 3.6 Relacionamento com outras denominações cristãs - A IPIB reconhece como ramos legítimos do Cristianismo
todas as comunhões eclesiásticas que mantêm a vida dos sacramentos, a
virtude da fé cristã e a integridade do ensino das Sagradas Escrituras do
Antigo e Novo Testamentos, tendo-as como única regra de fé e prática.
No relacionamento com essas denominações cristãs, os componentes da

estrutura organizacional da IPIB se comprometem a definir planos de
ação e estratégias de expansão, plantação e revitalização de igrejas, baseados em princípios bíblicos, éticos e critérios eclesiásticos. A IPIB não
deve difundir informações que possam vir a denegrir, em qualquer aspecto, a imagem ou os princípios doutrinários e teológicos das comunhões
eclesiásticas reconhecidas e deve pautar o relacionamento interdenominacional e ecumênico na honestidade, integridade e justiça, bem como
em consonância com a Palavra de Deus e com os símbolos de fé da IPIB.
- 4 - CONFLITOS DE INTERESSES - Os funcionários e componentes da
estrutura organizacional da IPIB têm o dever de tomar decisões no melhor
interesse da organização e não com base em interesses próprios e/ou
pessoais. Os componentes da estrutura organizacional da IPIB não podem utilizar, para firmar instrumentos jurídicos ou aquisições pessoais,
empresas com as quais tenham relações decorrentes de atividades ou
trabalhos desenvolvidos com a IPIB, ou no âmbito das atividades em nome da IPIB, caso possam obter qualquer benefício indevido nesses contratos ou aquisições pessoais. Para evitar conflitos de interesses, os funcionários e componentes da estrutura organizacional da IPIB se comprometem a não: I. acumular atividades conflitantes ou desenvolver negócios
particulares que interfiram no tempo de trabalho dedicado à entidade e
nas decisões necessárias ao pleno exercício das atividades para quais foi
eleito, nomeado ou contratado; II. comercializar quaisquer tipos de produtos nas dependências do Escritório Central, notadamente no horário de
expediente; III. desenvolver atividades que concorram, direta ou indiretamente, com aquelas realizadas pela IPIB; IV. influenciar na contratação,
na mesma entidade, de pessoas com vínculo conjugal e de parentes por
consanguinidade ou por afinidade até o 2º grau, em linha reta ou colateral;
V. intervir na decisão de assuntos que envolvam interesses particulares e
de: a) familiares (pessoa com quem mantenha vínculo conjugal, parentes
consanguíneos e/ou por afinidade até 4º grau, em linha reta ou colateral);
b) empresas das quais seja, ou tenha sido, sócio, representante, empregado, ou que tenha qualquer tipo de interesse particular; c) empresas com

as quais mantenha relações comerciais particulares ou receba benefícios
de

qualquer

espécie

(dividendos,

vantagens,

premiações,

etc.);

d)empresas das quais familiares sejam, ou tenham sido, sócios, representantes, empregados, ou que tenham qualquer tipo de interesse particular.
VI. manter relações comerciais particulares, de caráter habitual, com fornecedores; VII. participar de atividades eclesiásticas, cívicas e políticas de
forma individual ou representando a IPIB, utilizando tempo, recursos e
bens pertencentes a organização, sem autorização prévia e expressa da
administração. 5 - MANUSEIO DE PROPRIEDADE DA IPIB - A IPIB trabalha com programas e plataformas informatizadas, sendo que todas as
operações são executadas ou auxiliadas por sistemas informatizados.
Nessa infraestrutura tecnológica utilizamos equipamentos como telefones
fixos, celulares, copiadoras, scanners, computadores de mesa e notebooks, tablets, além de diversos sistemas integrados e dos mais diversos
softwares e aplicativos. Esses dispositivos devem ser utilizados apenas
no âmbito das atividades da instituição e não em proveito pessoal. Podem
ser acordados, com o superior hierárquico imediato ou com a Comex/AG,
casos excepcionais. Todavia, em nenhuma hipótese seu uso poderá: I.
Estar associado a qualquer atividade ilegal; II. Causar conflito de interesses efetivo ou presumido; III. Conduzir a custos adicionais significativos,
perturbação das atividades ou outros efeitos prejudiciais à IPIB, incluindo
a interferência no cumprimento dos deveres atribuídos a um ou mais funcionários. 5.1 Uso dos ativos da IPIB - Os funcionários e componentes
da estrutura organizacional da IPIB, para preservar os ativos da organização, se comprometem a: I. não utilizar quaisquer recursos físicos, lógicos
ou financeiros da IPIB, para fins particulares ou de forma a gerar perdas,
inclusive financeiras; II. utilizar de forma adequada e zelar pelo patrimônio
físico e tecnológico da IPIB (instalações, mobiliário, equipamentos, programas, sistemas tecnológicos, aplicativos, etc.); III. não utilizar para fins
particulares ou repassar a terceiros, salvo quando expressamente autorizado pela administração, tecnologias, metodologias, informações e conhecimentos de propriedade, desenvolvidas ou obtidas pela IPIB; IV. não

acessar, por meio dos equipamentos pertencentes à IPIB, páginas eletrônicas consideradas inadequadas, impróprias ou que não estejam alinhadas ao objetivo da organização; V. não usar aplicativos, programas, ou
sistemas tecnológicos não licenciados ou não autorizados expressamente
pela IPIB; VI. cumprir as normas internas que dispõem sobre a segurança
dos ativos, bem como sobre sigilo e confidencialidade das informações da
IPIB. 6 - TRATAMENTO DA INFORMAÇÃO - Uma comunicação aberta e
eficaz exige a criação de relatórios precisos e fiéis à realidade. A IPIB deve manter controles precisos e robustos, de modo a que as transações
sejam efetuadas com base em autorizações expressas da gestão. A IPIB
tem igualmente de detectar e impedir o uso não autorizado dos seus ativos. Exige-se que todos os funcionários se certifiquem de que os documentos e registros contábeis da IPIB por si criados ou pelos quais de outro modo sejam responsáveis estejam completos, sejam precisos, reflitam
honestamente cada transação econômica, sejam gerados no tempo devido, com obediência aos preceitos da legislação e de acordo com as regras e normas contábeis aplicáveis. Relatórios gerenciais, contábeis e
financeiros, que expressam de maneira segura a situação econômicofinanceira da IPIB, deverão ser gerados periodicamente e entregues para
a Diretoria ou a quem ela delegar. No que tange às informações pessoais
de pastores, pastoras, missionários e missionárias e de todos os membros professos e não professos, das igrejas da federação, coletados e
mantidos pela IPIB e que constam nos aplicativos de plataforma digitais e
programas de software da própria organização ou de empresas com as
quais a IPIB mantenha contrato de prestação de serviços, é fundamental
a implementação de medidas para resguardar as operações da IPIB relacionadas à Segurança da Informação, bem como a proteção de direitos
fundamentais de liberdade e privacidade de cada usuário. Portanto, em
consonância com a Lei 13.709/18 – Lei Geral de Proteção de Dados
(LGPD) – os colaboradores da IPIB bem como os membros da estrutura
organizacional, deverão tomar as medidas cabíveis a fim de assegurar
que os dados pessoais sejam acessados e/ou tratados somente por pes-

soas que necessitem dessas informações, na realização de suas tarefas e
que sejam coletados apenas dados estritamente necessários à realização
das atividades da IPIB, em especial em relação aos dados classificados
como sensíveis pela LGPD. Na condução e realização das atividades da
IPIB, se for indispensável a divulgação dos dados pessoais a terceiros o
responsável deverá se certificar de que o respectivo titular do dado consentiu a sua coleta e tratamento se necessário com a assinatura de um
Termo de Consentimento, e sobre o cuidado com a preservação da confidencialidade dos mesmos. Nos demais casos, é terminantemente proibida
a divulgação de dados pessoais coletados e mantidos pela IPIB, bem como sua coleta, em especial em relação aos dados classificados como
sensíveis pela LGPD. 6.1 Confidencialidade - Deve ser conservado o
sigilo da informação confidencial interna ou de propriedade da IPIB que
não tenha sido divulgada às igrejas e concílios ou ao público em geral,
inclusive aquelas tratadas no âmbito de comissões nomeadas pela Assembleia Geral ou por sua Comissão Executiva. Os funcionários e componentes da estrutura organizacional e membros das comissões de trabalho da IPIB, no intuito principal de manter sigilo sobre informações confidenciais ou privilegiadas, inclusive registros pessoais, se comprometem a:
I. não revelar ou divulgar informações da IPIB, que não sejam de domínio
público, sem prévio e expresso consentimento da alçada competente; II.
conceder acesso a informações confidenciais ou privilegiadas, apenas às
pessoas formalmente autorizadas pelas alçadas competentes; III. não
usar cargo, função ou informações sobre documentos e assuntos da IPIB
para influenciar decisões que venham a favorecer interesses próprios ou
de terceiros; IV. manter absoluta discrição e sigilo sobre informações relacionadas à vida privada e comercial de colegas de trabalho, de dirigentes,
de conselheiros, de membros de concílios ou de qualquer pessoa que se
relacione com a IPIB; V. não utilizar para fins particulares e nem repassar
a outrem, sem a devida autorização prévia da alçada competente, tecnologias, marcas, metodologias e quaisquer informações pertencentes à
IPIB, ainda que tenham sido obtidas ou desenvolvidas no exercício da

respectiva função; VI. assinar Termo de Confidencialidade, conforme modelo aprovado pela Comex/AG. 7 - SEGURANÇA E SAÚDE - A proteção
da saúde e da segurança dos funcionários, estagiários, aprendizes e dos
componentes da estrutura organizacional no local de trabalho é uma prioridade da IPIB. Por isso, a IPIB implementa programas de prevenção da
saúde ocupacional e de segurança do trabalho, que estabelecem parâmetros permitindo a adaptação das condições de trabalho e asseguram a
saúde de todos os envolvidos, de modo a proporcionar segurança, conforto e desempenho eficiente. É de responsabilidade de cada um promover
os esforços da IPIB no sentido de realizar as suas atividades com segurança. Tal responsabilidade exige as melhores medidas de prevenção de
acidentes, e aplica-se à: I. gestão da segurança do trabalho; II. planejamento técnico dos locais de trabalho e dos processos; III. comportamento
pessoal no local de trabalho. O ambiente de trabalho tem de estar em
conformidade com os requisitos necessários para a saúde e segurança do
trabalhador. Todos têm de estar permanentemente atentos às orientações
e avisos de segurança no local de trabalho. 8 - IMPLEMENTAÇÃO E
MONITORAMENTO DE COMPLIANCE - A gestão da IPIB deve promover
ativamente a distribuição ampla das diretrizes de conduta profissional e
garantir a sua implementação. O cumprimento da lei e do Código de Ética
e Conduta Profissional da IPIB será monitorado regularmente pela Secretaria de Transparência e Ouvidoria, respeitando os procedimentos e disposições legais aplicáveis. Caberá também à Secretaria gerir, divulgar e
implementar o Código de Ética e Conduta Profissional da IPIB. A Secretaria de Transparência e Ouvidoria também atuará no sentido da preservação dos interesses eclesiásticos da IPIB e, para tanto, monitorará o cumprimento de leis, decisões, normas e definições estratégicas. A Secretaria
verificará também se os componentes da estrutura organizacional e os
funcionários: I. respeitam o ordenamento jurídico da IPIB, em especial
quando aplicável às atividades e relacionamentos da organização; II. respeitam normas internas, conciliares e do órgão de governo; III. respeitam
as disposições legais relacionadas aos aspectos tributários;IV. respeitam

as disposições legais, inclusive federais, estaduais, municipais e locais,
que tenham por objetivo a proteção e a conservação do meio ambiente; V.
favorecem o cumprimento da orientação estratégica da IPIB; VI. estejam
orientados quanto à visão e à missão da IPIB.9 - PORTAL DA TRANSPARÊNCIA/OUVIDORIA - A IPIB promove e facilita a detecção de práticas consideradas antiéticas, que violem os princípios éticos e padrões de
conduta, a legislação vigente, bem como o Código de Ética e Conduta
Profissional da IPIB, por meio da comunicação aberta, levando a sério e
averiguando qualquer notificação nesse sentido. Caso tome conhecimento das condutas informadas acima, os funcionários ou qualquer componente da estrutura organizacional da IPIB deverá reportar a situação à
instituição. Tal atitude é fundamental para o sucesso do mecanismo de
compliance. 9.1 Como relatar uma situação? - O relato poderá ser realizado no canal de Ouvidoria da IPIB, no endereço eletrônico www.ipib.org,
que é um meio de comunicação seguro e, se desejado, anônimo, de condutas consideradas antiéticas, que violem os princípios éticos e padrões
de conduta, a legislação vigente, bom como o Código de Ética e Conduta
Profissional da IPIB. A Secretaria de Transparência e Ouvidoria receberá
as inconsistências registradas, assegurando confidencialidade, proteção
ao nome (se assim desejado) e o tratamento adequado de cada situação
pela Comissão de Ética da IPIB, sem conflito de interesses e sem qualquer tipo de retaliação. 9.2 Comissão de Ética - A Comissão de Ética da
IPIB será constituída por iniciativa da Comissão Executiva da Assembleia
Geral e será formada pelo secretário de Transparência e Ouvidoria, pelo
Administrador Geral, por um membro do Conselho Fiscal, por um membro
da Comissão Executiva e por um funcionário.Na opção pela não constituição da Comissão de Ética, ficará sob a responsabilidade da Diretoria da
Assembleia Geral zelar pelo cumprimento das atribuições fixadas para a
Comissão. São atribuições da Comissão de Ética, quando constituída ou
quando tiver as funções exercidas pela Diretoria da IPIB: I. apurar sobre
casos de violação ao Código de Ética da IPIB, garantindo o direito ao contraditório e a ampla defesa; II. dirimir dúvidas de interpretação do texto do

Código de Ética da IPIB, bem como definir as condutas que porventura
não tenham sido incluídas no presente documento; III. definir critérios para exame de eventuais transgressões ao Código de Ética da IPIB; IV. propor penalidades, quando for o caso, para as transgressões às disposições
constantes do presente Código de Ética devidamente fundamentadas; V.
propor à Comissão Executiva da Assembleia Geral, quando julgado oportuno e necessário, mudanças e atualizações no Código de Ética da IPIB.
10 - DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA AO CÓDIGO DE ÉTICA E CONDUTA
PROFISSIONAL DA IPIB - A Diretoria da Assembleia Geral por intermédio da Secretaria de Transparência e Ouvidoria deve garantir que todos
os funcionários e componentes da estrutura organizacional, em especial
dirigentes, conselheiros, ministros, secretários, coordenadoras e gestores,
bem como outros sujeitos à observância deste documento, pautem as
relações profissionais mantidas interna e externamente nos preceitos
apresentados neste Código de Ética e Conduta. A ciência do contido no
Código de Ética e Conduta Profissional da IPIB será evidenciada por meio
da assinatura do formulário de ciência apresentado abaixo. É de responsabilidade da Secretaria de Transparência e Ouvidoria da IPIB manter a
guarda do comprovante de ciência, devidamente assinado pelos componentes das respectivas estruturas organizacionais, em local apropriado.
11 – DISPOSIÇÕES FINAIS - Este Código de Ética e Conduta Profissional da IPIB foi aprovado pela Comissão Executiva da Assembleia Geral
em 25/09/2020, entrando imediatamente em vigor. Este Código poderá
ser revisto e alterado a qualquer tempo pela Assembleia Geral da IPIB.
ANEXO 1 - DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA - “Declaro, para todos os fins de
direito, estar ciente e ter compreendido as disposições contidas no Código
de Ética e Conduta Profissional da IPIB, o qual será aplicado no exercício
das minhas atribuições. Dessa forma, de acordo com o presente documento e sem prejuízo das demais responsabilidades legais e normativas
aplicáveis, comprometo-me a: I. zelar e cumprir os princípios éticos e demais diretrizes fixadas no Código de Ética e Conduta Profissional da IPIB;
II. comunicar imediatamente à Secretaria de Transparência e Ouvidoria,

ou no caso de ausência, à Comissão de Ética, qualquer violação ao Código de Ética e Conduta Profissional da IPIB que venha a tornar-se do meu
conhecimento, independentemente de qualquer juízo individual de valor.”
Identificação - Nome completo, Cargo, Assinatura e Data. ANEXO II TERMO DE RESPONSABILIDADE E CONFIDENCIALIDADE - Através
deste instrumento eu, portador da Cédula de Identidade RG nº , expedida
pela, inscrito no CPF/MF sob o nº e IGREJA PRESBITERIANA INDEPENDENTE DO BRASIL, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 62.815.279/000119, (“Igreja/Instituição”), resolvem, para fim de preservação de informações pessoais e profissionais dos Membros e colaboradores, celebrar o
presente Termo de Responsabilidade e Confidencialidade (“Termo”), que
deve ser regido de acordo com as cláusulas que seguem: I. I. São consideradas informações confidenciais (“Informações Sigilosas”), para os fins
deste Termo, todas aquelas previstas no Capítulo 6, item 6.1 Confidencialidade, do Código de Ética Institucional da IPIB, ou seja, todos os dados,
informações gerais, comerciais, operacionais, documentos, contratos,
propostas, materiais, modelos analíticos, arquivos, planilhas, bancos de
dados e suas tabelas, informações gerais, comerciais, operacionais, dentre outras, independentemente de estarem consignadas em meio físico
(e.g. papel), meio eletrônico (e.g. arquivo) ou outro meio, que: a) a) Ainda
não sejam de domínio público; b) enham sido fornecidas por Membros,
Ministros(as), Missionários(as), colaboradores e terceiros; c) Tenham sido
adquiridas ou obtidas pela Igreja em decorrência de contratos firmados
pela Instituição ou do relacionamento desta com fornecedores, prestadores de serviços e/ou terceiros; d) Tenham sido produzidas ou obtidas pelo
Colaborador durante o exercício de suas atividades e funções para a Igreja; e) Estejam marcadas com o termo “sigiloso”, “confidencial”, “privilegiado” ou outro termo equivalente; f) Sejam legalmente privilegiadas; g) Não
possam ser adquiridas ou obtidas de terceiros por outros meios disponíveis, a não ser por intermédio da Igreja; h) Possam causar danos ou prejuízo à Igreja; i) A Igreja não tenha intenção de que sejam divulgadas; e j)
Todos os demais dados e informações de posse, propriedade, controle ou

interesse da Igreja disponibilizados para uso dos Colaboradores no desempenho de atividades e funções; II. O Colaborador compromete-se a
utilizar as Informações Sigilosas a que venha a ter acesso, estrita e exclusivamente para desempenho de suas atividades na Igreja, comprometendo-se, portanto, observadas as disposições do Código de Ética, a não
usar, divulgar ou revelar tais Informações Sigilosas para quaisquer fins ou
pessoas estranhas à Igreja, inclusive, nesse último
caso, Pessoas Ligadas; II.1. O Colaborador se obriga a, durante a vigência deste Termo e pelo prazo de 5 (cinco) anos contados a partir do término do seu vínculo jurídico com a Instituição, manter absoluto sigilo pessoal e profissional das Informações Sigilosas a que teve acesso durante o
desempenho de atividades e funções; II.2. As obrigações, ora assumidas,
continuarão vigentes na hipótese de o Colaborador ser transferido para
qualquer entidade pertencente ao mesmo grupo da Igreja; II.3. A não observância do dever de confidencialidade e sigilo estará sujeita a apuração
de responsabilidades legais cabíveis. Adicionalmente, ensejará o término
imediato do vínculo jurídico do Colaborador para com a Igreja, sendo considerado, inclusive, motivo para rescisão de contrato de trabalho por justa
causa, nos termos do artigo 482 da Consolidação das Leis de Trabalho,
sem prejuízo do direito da Instituição de pleitear indenização pelos eventuais prejuízos suportados, perdas e danos, por meio das medidas legais
cabíveis; III. O Colaborador entende e concorda que o uso, divulgação
e/ou revelação não autorizada de qualquer Informação Sigilosa pode
acarretar danos de difícil reparação ou até mesmo irreparáveis e sem remédio jurídico para a Igreja e terceiros, ficando deste já o Colaborador
obrigado a indenizar a Instituição, seus membros e terceiros prejudicados;
IV. O Colaborador reconhece e toma ciência que: a) Todos os documentos
relacionados direta ou indiretamente com as Informações Sigilosas, independentemente do meio (e.g. físico, eletrônico ou outro), inclusive contratos, minutas de contrato, cartas, fac-símiles, apresentações a clientes, emails e todo tipo de correspondências eletrônicas, arquivos e sistemas
computadorizados, planilhas, planos de ação, modelos de avaliação, aná-

lise, gestão e memorandos por ele elaborados ou obtidos em decorrência
do desempenho de atividades e funções na Igreja são e permanecerão
sendo propriedade exclusiva da Instituição e/ou de seu proprietário original, conforme o caso, razão pela qual compromete-se a não divulgar, revelar para terceiros ou utilizar tais documentos, no presente ou no futuro,
para quaisquer fins que não o desempenho de suas atividades e funções
na Instituição, devendo todos os documentos e arquivos permanecerem
em poder e sob a custódia da Igreja, salvo se, em virtude de interesse da
Instituição, for necessário que o Colaborador mantenha guarda de tais
documentos e arquivos, ou de cópias fora das instalações da Igreja; b)
Em caso de término de vínculo jurídico com a Igreja, ele deverá restituir
imediatamente à Instituição todos os documentos e cópias e destruir todos os arquivos eletrônicos que contenham Informações Sigilosas que
estejam em seu poder; e c) Nos termos da Lei 9.609/98, a base de dados,
programas de computador, sistemas computadorizados desenvolvidos
internamente, modelos computadorizados de análise, avaliação e gestão
de qualquer natureza, bem como arquivos eletrônicos, são de propriedade
exclusiva da Igreja, e/ou de seu proprietário original, conforme o caso,
sendo terminantemente proibida sua reprodução total ou parcial, por
qualquer meio ou processo; sua tradução, adaptação, reordenação ou
qualquer outra modificação; a distribuição do original ou cópias da base
de dados ou a sua comunicação ao público; a reprodução, a distribuição
ou comunicação ao público de informações parciais, dos resultados das
operações relacionadas à base de dados ou, ainda, a disseminação de
boatos, ficando sujeito, em caso de infração, às penalidades dispostas na
referida lei; V. Ocorrendo a hipótese de o Colaborador ser requisitado por
autoridades brasileiras ou estrangeiras (em perguntas orais, interrogatórios, pedidos de informação ou documentos, notificações, citações ou intimações, e investigações de qualquer natureza) a divulgar qualquer Informação Sigilosa a que teve acesso, o Colaborador deverá notificar imediatamente a Instituição, permitindo que a Igreja procure a medida judicial
cabível para atender ou evitar a revelação; V.1 Caso a Instituição não

consiga, em tempo hábil, a ordem judicial para impedir a revelação, o Colaborador poderá fornecer a Informação Sigilosa solicitada pela autoridade. Nesse caso, o fornecimento da Informação Sigilosa solicitada deverá
restringir-se exclusivamente àquela a que o Colaborador esteja obrigado
a divulgar; V.2 A obrigação de notificar a Igreja subsiste mesmo depois do
término do vínculo jurídico com a Instituição, pelo prazo de 5 (cinco) anos;
VI. Este Termo é parte integrante das regras que regem o vínculo jurídico
do Colaborador com a Igreja, que ao assiná-lo está aceitando expressamente os termos e condições aqui estabelecidos; VII. A infração a qualquer das regras descritas neste Termo, sem prejuízo do disposto no item
III e seguintes, acima, será considerada infração contratual, sujeitando o
Colaborador às sanções que lhe forem atribuídas, conforme descrito no
Código de Ética. Assim, estando de acordo com as condições acima
mencionadas, assinam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito produzirem. São Paulo, (data). [COLABORADOR],
IGREJA PRESBITERIANA INDEPENDENTE DO BRASIL”. Doc. 029/75a
COMEX-AG – Da Comissão nomeada para estudo da viabilidade de integração da Associação Evangélica e Literária Pendão Real com o Ministério da Comunicação, encaminhando relatório; e Doc. 030/75a COMEXAG - Da comissão nomeada para estudo da viabilidade de integração da
Associação Evangélica e Literária Pendão Real com o Ministério da Comunicação, encaminhando Projeto Pendão Real. Decisão: 1) Autorizar a
elaboração de um plano de integração da Pendão Real, com o Ministério
da Comunicação da IPIB, para ser apresentado à Assembleia Geral em
sua próxima reunião ordinária, levando em consideração que essa integração organize uma autarquia de comunicação da IPIB para atuação
tanto online quanto offline, com plano de negócios desenvolvido, demonstrando tal viabilidade. 2) Aprovar que, enquanto não for organizada essa
autarquia, a Pendão Real seja vinculada ao Ministério da Comunicação,
autorizando o Ministério da Comunicação, em conjunto com a Diretoria da
Pendão Real, a dar os passos para o início de plano de negócios, seguindo as normas definidas pela Diretoria da Assembleia Geral da IPIB. Doc.

031/75a COMEX-AG – Da CMIR (Comunhão Mundial de Igrejas Reformadas), informando a respeito de abertura do processo candidaturas ao
cargo de secretário/a geral que irá até o dia 30/11/2020. Decisão: Dar
publicidade da abertura do processo de candidaturas ao cargo de secretário/a geral na CMIR nas mídias da IPIB. Doc. 032/75a COMEX-AG – Da
Assessoria de Estatística, encaminhando relatório. Decisão: 1) Encaminhar os relatórios aos Sínodos para que façam gestão junto ao Presbitérios para que sejam zelosos na elaboração das Estatísticas. 2) Determinar
que a Diretoria da Assembleia Geral da IPIB nomeie Comissão Permanente de Estatística. PRORROGAÇÃO DO HORÁRIO REGIMENTAL:
Aprova-se a prorrogação do horário regimental até o esgotamento da pauta. AUTORIZAÇÃO PARA RETIRAR-SE: É autorizada a saída do Presb.
Moacir Enos Rosa. ENTRATA DE DOCUMENTOS E DECISÕES: Doc.
034/75a COMEX-AG – Da Diretoria, encaminhando renúncia do Rev. Alex
Sandro dos Santos de sua função à frente do Ministério da Missão,
acompanhado de proposta de designação da Revª. Jaqueline Regina Paes para ocupar o seu lugar, com apresentação de seu currículo. Decisão:
1) Acatar a renúncia do Rev. Alex e nomear a Revª. Jaqueline Regina Paes para a função de Ministra da Missão, a qual apresenta seu histórico,
tendo orado por ela, sua família e ministério o Rev. Leontino. 2) Registrar
voto de gratidão ao Rev. Alex Sandro dos Santos pelo seu trabalho à frente do Ministério de Missão. Doc. 035/75a COMEX-AG – Do Ministério da
Missão encaminhando solicitação da Coordenadoria Nacional de Adultos
de desbloqueio da verba a ela destinada no orçamento de 2020. Decisão:
Não atender solicitação. DOCUMENTOS SOBRE A MESA DA COMEXAG. 001 – Resolução da AG de 2019, determinando a nomeação de comissão para estudo da abrangência da expressão “temas da Teologia Reformada”, com sugestão de nomeação de um professor da área de Teologia Prática. Decisão: Delegar à Diretoria da Assembleia Geral a nomeação da comissão para tratar sobre “temas da Teologia Reformada”, estabelecendo-se que a comissão a ser nomeada apresente seu relatório na
primeira reunião de 2021 da COMEX-AG. 002 – Documento da COMEX-

AG de 4/11/2019 a respeito de parceria entre a IPIB e o Instituto SARA.
Decisão: Encaminhar o referido documento para a comissão nomeada
para estudar os critérios para os candidatos oficiais no curso presencial
da Faculdade de Teologia de São Paulo da IPIB. 003 – Documento da
reunião da COMEX-AG de 4/11/2019 a respeito de Manual dos Secretários Sinodais, Presbiteriais e Coordenadorias Locais. Decisão: Retirar da
mesa da COMEX-AG por estar desatualizado. 004 – Documento da reunião da COMEX-AG de 4/11/2019 a respeito da situação da IPIB junto
aos organismos eclesiásticos a que está filiada. Decisão: Tomar conhecimento e arquivar. 005 – Documento da reunião da COMEX-AG de
4/11/2019 da Assessoria de Estatística, informando a relação de igrejas
que não preencheram Estatística 2018. Decisão: Encaminhar aos Sínodos a fim de que enviem aos Presbitérios para as devidas providências.
VOTOS DE PESAR: São registrados os seguintes votos de pesar pelo
falecimento dos seguintes irmãos: Rev. Avelino Gomes Ribeiro, Rev. Dimas Barbosa Lima, Rev. Rubens José Anacleto, Rev. Arnaldo Ferreira do
Nascimento e a irmã Simone Menezes, filha do Rev. Altamiro Carlos Menezes. ENCERRAMENTO DA REUNIÃO: Encerra-se a reunião às
18h37min com oração feita pelo Rev. Ézio. A presente ata será encaminhada à aprovação dos representantes presentes à reunião por e-mail.
Após aprovada, será assinada pelo Secretário juntamente com os demais
membros da Diretoria presentes.

ATA DA 77ª REUNIÃO DA COMISSÃO EXECUTIVA DA ASSEMBLEIA
GERAL DA IGREJA PRESBITERIANA INDEPENDENTE DO BRASIL
EXERCÍCIO 2019–2023

DATA, HORA E LOCAL: 13 de novembro de 2020, às 9h05min, reuniu-se
por videoconferência, pela plataforma Zoom, a Comissão Executiva da
Assembleia Geral da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil (IPIB).
PRESIDENTE: Rev. João Luiz Furtado. SECRETÁRIO: Presb. Moacir
Enos Rosa. VERIFICAÇÃO DE PRESENÇA: DIRETORIA: presidente,
Rev. João Luiz Furtado; 1º vice-presidente, Rev. Ézio Martins de Lima; 2o
vice-presidente, Rev. Leontino Farias dos Santos; 2º secretário, Presb.
Moacir Enos Rosa. REPRESENTAÇÃO SINODAL: Sínodo Borda do
Campo: Presb. Ricardo Heumuth Benedetti; Sínodo Brasil Central: Rev.
Jean Carlos da Silva; Sínodo das Minas Gerais: Rev. Galdino Acássio
Gomes da Silva; Sínodo Meridional: Presb. Luiz Carlos Morosini; Sínodo
Ocidental: Rev. Antônio Carlos Alves; Sínodo Oeste Paulista: Presb.
Edvander Santos Esteves; Sínodo Osasco: Rev. Carlos Eduardo Araújo;
Sínodo Pantanal: Rev. Edson Augusto Rios: Sínodo Rev. Jonan
Joaquim da Cruz: Presb. Marcos Messias Sales Santos; Sínodo Rev.
Jonas Dias Martins: Rev. Rômio da Silva Cardoso; Sínodo Rev. Manoel
Machado: Rev. Diego Alessandro da Silva Moura; Sínodo Rio-São
Paulo: Rev. Marcos Paulo de Oliveira; Sínodo São Paulo: Rev. Gilberto
dos Santos Rodrigues; Sínodo Sudoeste Paulista: Rev. Clayton Leal da
Silva; Sínodo Sul de São Paulo: Rev. Evaldo Nogueira de Souza;
Sínodo Vale do Rio Paraná: Rev. Sérgio Gini. OUTROS MEMBROS DA
COMEX-AG:

Tesouraria

Geral:

Presb.

Paulo

Guarini

Cassão;

Administração Geral: Revª. Ildemara Querina Bomfim; Secretaria Geral:
Rev. Gerson Correia de Lacerda. AUSENTES: Diretoria: Rev. Alex
Sandro dos Santos (1º secretário); Sínodos:

Setentrional. DEMAIS

PRESENÇAS: Rev. Paulo César de Souza (secretário de Transparência e
Ouvidoria); Rev. Assir Pereira (presidente da Fundação Eduardo Carlos
Pereira); Rev. Paulo Eduardo Cesquim (secretário executivo da Fundação

Eduardo Carlos Pereira); Rev. José Ilson Venâncio (Assessoria de
Estatística); Rev. Silas de Oliveira (Ministério da Educação); Rev. Eugênio
Sória Anunciação (Ministério da Comunicação); Rev. Jaqueline Regina
Paes (Ministério da Missão); Rev. Roberto Viani (Assessoria Jurídica
Institucional); Rev. Rubens Renato Pereira (Associação Bethel e
Acampamento Cristo é Vida); Rev. João Carlos de Oliveira Batista (Caio)
(Secretaria de Evangelização); Dr. Maicon Sacchi (Escritório de Advocacia
que presta serviços à IPIB). Todas as presenças poderão ser
comprovadas no arquivo da gravação da reunião à disposição no
Escritório Central da IPIB. QUÓRUM: Havendo quórum, o presidente
declarou abertos os trabalhos da 77ª Reunião da Comissão Executiva da
Assembleia Geral da IPIB, Exercício 2019 - 2023. DEVOCIONAL:
Constou de oração feita pelo Rev. Ézio, leitura bíblica do texto de Êxodo
13.17-22 e meditação feita pelo Rev. Leontino, e oração pelo Presb.
Ricardo. HORÁRIO REGIMENTAL: Das 9h às 12h30; das 13h30 às 17h.
ENTRADA DE DOCUMENTOS E DECISÕES: Relatório verbal a
respeito das ações trabalhistas do Colégio Universo, Votorantim, SP,
apresentado pelo Departamento Jurídico que presta serviços à IPIB,
representado pelo Dr. Maicon Sacchi, informando que a IPIB ficou no
passivo trabalhista do referido colégio que, anteriormente, assumira o
Colégio Carlos René Egg, da IPI Central de Votorantim. Em seu relatório,
afirmou que: há 10 processos em que foi reconhecido que o Colégio
Universo foi vinculado ao Colégio Carlos René Egg; há 2 (dois) processos
de valor total previsto de R$ 135.000,00 (cento e trinta e cinco mil reais);
os 10 (dez) processos têm valor previsto de R$ 700.0000,00 (setecentos
mil reais). Decisão: Autorizar a Diretoria da AG a buscar a possibilidade
do melhor acordo com todos os reclamantes na fase adequada de cada
um dos processos. Doc. 001/77ª COMEX-AG - Da Tesouraria Geral
encaminhando relatório, acompanhado de um anexo com orçamento
versus realizado até setembro de 2020. Decisão: Tomar conhecimento e
arquivar. Doc. 002/77ª COMEX-AG - Da Comissão de Orçamento
encaminhando proposta de revisão do orçamento de 2021, acompanhada

de dois anexos: 1) Receitas de 2020 e projeção de receitas de 2021; 2)
Orçamento de 2021 já aprovado com a proposta de sua revisão. Decisão:
Devolver o documento para a Comissão de Orçamento a fim de que
consolide os números da Tesouraria Geral referentes aos meses de
outubro e novembro, e encaminhe novamente para a COMEX-AG
apreciar em reunião a ser realizada em 17 dezembro de 2020, partir das
16h. Doc. 003/77ª COMEX-AG - Do Sínodo Sul de São Paulo
encaminhando documentos a respeito do despojamento do Rev. Heitor
Beranger Júnior com 3 anexos: 1) Embargos de declaração do Presbitério
de Sorocaba opostos em face da decisão da COMEX-AG tomada na
reunião de 25 de setembro de 2020; 2) Relatório de distribuição de forças
do Presbitério de Sorocaba no período de 2016 a 2020; 3) Parecer do
Rev. Roberto Viani sobre esses documentos através de consulta feita pelo
Rev. Joselito da Silva Filho, estando todos esses documentos
acompanhados de parecer da Assessoria Jurídica Institucional da IPIB.
Considerando que: 1)

A Comex/AG, reunida em 13/11/2020, tomou

conhecimento de que o despojamento administrativo do Rev. Heitor
Beranger Júnior aplicado pelo Presbitério de Sorocaba aconteceu ao
mesmo tempo em que esse presbitério tinha uma comissão processante
para o despojamento disciplinar do referido ministro e, ao que parece, tal
processo foi suspenso devido ao início do processo de despojamento
administrativo; 2) Em se tratando da existência de um processo
disciplinar, a matéria é de competência do Tribunal Eclesiástico; Decisão:
Rever a decisão da Comex-AG, tomada em 25/9/2020, e encaminhar a
matéria novamente para apreciação pelo Tribunal Eclesiástico devendo
seu parecer ser enviado à apreciação da Comex-AG, de 17/12/2020, às
16h. SUSPENSÃO E REINÍCIO DA REUNIÃO: A reunião foi suspensa às
12h40

e

retomada

às14h08.

ENTRADA DE

DOCUMENTOS

E

DECISÕES: Doc. 004/77ª COMEX-AG - Do Sínodo Osasco solicitando
orientação para realização de culto de ordenação e investidura de oficiais.
Decisão: Não receber o documento por vício de encaminhamento.
Mesmo assim, a COMEX-AG decidiu, de ofício, orientar as igrejas locais

para que, em caso de necessidade de ordenação e investidura de oficiais,
tais atos sejam realizados em cultos presenciais de acordo com os
protocolos e as determinações já estabelecidos pela COMEX-AG,
mediante autorização dos presbitérios. Doc. 005/77ª COMEX-AG - Do
Sínodo Rev. Jonan Joaquim Cruz solicitando orientação para lavratura de
atas de Conselho de igreja local, acompanhados de parecer da
Assessoria Jurídica Institucional da IPIB. Decisão: Não receber o
documento por vício de encaminhamento. Mesmo assim, a COMEX-AG
decidiu, de ofício, orientar as igrejas locais no sentido de que, em se
tratando de abertura e encerramento do livro de atas, quem presidiu a
primeira reunião deve assinar o termo de abertura e quem presidiu a
última reunião deve assinar o termo de encerramento. Doc. 006/77ª
COMEX-AG - Do Sínodo Meridional solicitando orientação para
realização de assembleia ordinária de igreja local. Decisão: Estender até
o primeiro trimestre de 2021 o prazo para a realização da assembleia
ordinária de igreja local de 2020, podendo a mesma Comissão de Exame
das Contas do Conselho do ano de 2019 proceder ao exame das contas
de 2020. Doc. 007/77ª COMEX-AG - Do Ministério da Missão
encaminhando documento da Secretaria da Família enviando solicitação
da Coordenadoria Nacional de Adultos de utilização parcial da dotação
prevista para o ano de 2020. Decisão: 1) Atender solicitação da CNA de
utilização parcial da dotação prevista para o ano de 2020; 2) Conceder
autonomia à Diretoria da AG para decidir a respeito de solicitações
pontuais de viagens e de utilização de recursos por ministérios, sendo
observados os protocolos e cuidados. Doc. 008/77ª COMEX-AG - Do
Ministério da Missão encaminhando proposta de reformulação do Projeto
Todos Juntos em Missão. Decisão: Aprovar as seguintes alterações no
Projeto Todos Juntos em Missão: 1) Aumentar o valor do benefício para
R$ 600,00 por solicitação, tendo em vista que tanto os preços de
medicação como de alimentação sofreram reajustes; 2) Destinar o
benefício a dois públicos: a) As que tiveram cortes nos salários por causa
da pandemia e que atendem ao perfil do documento anterior; b) Aos que

necessitam de tratamento psicológico e forem aprovados pela Secretaria
de Ação Pastoral; 3) Designar a Secretaria de Diaconia, a Secretaria
Pastoral e o Ministério da Missão como equipe para avaliar e aprovar os
pedidos do auxílio emergencial; 4) Transformar esse projeto provisório
em projeto permanente, visto que as consequências econômicas e sociais
da pandemia vão se estender por muito tempo. Doc. 009/77ª COMEX-AG
- Do Ministério da Missão encaminhando documento da Secretaria de
Evangelização, com apresentação de programação, eventos e estratégias
feita pelo Rev. João Carlos de Oliveira Batista (Caio), secretário de
Evangelização. Decisão: Aprovar e registrar o documento da Secretaria
de Evangelização nos seguintes termos: “MENTORIA: Toda primeira
terça-feira do mês, às 10h, é oferecido um espaço online para mentoria e
acompanhamento dos três eixos existentes da Secretaria: Plantadores,
Revitalizadores e Missionários. Plataforma: Zoom. Objetivo: Aproximação,
pastoreio e relacionamento dos projetos parceiros da SE. PROJETO
COMEÇAR: Toda segunda terça-feira do mês, às 10h, promover um
encontro online de capacitação para licenciados e ordenados (1ª ano).
Plataforma: Zoom. Objetivo: Incentivar a visão missional, mobilização de
projetos de plantação de igrejas, ferramentas e recursos para o início do
Ministério Pastoral com ênfase na evangelização e perfil evangelístico.
LIVES: CRESCIMENTO SAUDÁVEL: Espaço online, quintas-feiras às
10h, para fomentar, refletir e compartilhar através de melhores práticas e
experiências sobre o tema crescimento saudável de igrejas. Plataforma:
Streamyard/Facebook. Data: novembro/2020. PROCLAME ONLINE: VIDA
MISSIONAL: Aproveitando o mês alusivo a missões, realizar a
Conferência Missionária online com o tema Vida Missional. Data: 22 a 29
de fevereiro de 2021 das 19h30-21h00. Plataforma: Youtube. Objetivo:
Gerar em âmbito nacional a consciência e reflexão que todos somos
chamados a sermos missionárias e missionários para a proclamação do
evangelho. MOBILIZAÇÃO: + UM: Ainda no mês de fevereiro de 2021,
oferecer às igrejas locais material, recursos e apoio de comunicação para
desenvolvimento da vida missional dos membros. Todo o material será

disponibilizado para a realização de um mês temático sobre evangelismos
pessoal, onde iremos desafiar e capacitar cada membro a ser um
instrumento para pregação do Evangelho. Objetivo: Cada membro da IPI
levar uma pessoa a conhecer o evangelho até a mobilização + VIDA.
Data: fevereiro de 2021, com destaque ao dia 28/02. MOBILIZAÇÃO: +
VIDA: Realizar o dia nacional de evangelização, mobilizando todas as
igrejas da IPI do Brasil a pregação do evangelho. Objetivo: Termos uma
grande colheita em nossas igrejas locais de pessoas transformadas pelo
Evangelho. Data: 25 de abril de 2021. PROJETO + IPI: Mobilizar e
incentivar através de estratégias, planejamento, capacitação e recursos
financeiros que cada um dos 17 Sínodos plante novas igrejas em
parcerias com seus respectivos presbitérios e a Secretaria

de

Evangelização. Objetivo: Que cada Sínodo plante uma nova igreja nos
próximos 03 anos. CTM ONLINE: A partir de 2020 vamos retomar o CTM
em formato online para formação, capacitação e treinamento de
membros, líderes, missionários e pastores da IPI do Brasil. No
desenvolvimento da estratégia online, teremos uma extensão em Manaus
e no Nordeste (Local a definir).”. PRORROGAÇÃO DO HORÁRIO
REGIMENTAL: O horário regimental foi prorrogado até a conclusão da
pauta. ENTRADA DE DOCUMENTOS E DECISÕES: Doc. 010/77ª
COMEX-AG - Do Ministério da Comunicação encaminhando solicitação
de suplementação de dotação para a Associação Evangélica Literária
Pendão Real. Decisão: Aprovar provisionamento de complemento de
dotação para a Associação Evangélica Literária Pendão Real no valor de
R$20.000,00 (vinte mil reais) até 30/11/2020. Doc. 011/77ª COMEX-AG Da Fundação Eduardo Carlos Pereira apresentando relatório de
atividades do ano de 2020. Decisão: Tomar conhecimento e arquivar.
Doc. 012/77ª COMEX-AG - Da Fundação Eduardo Carlos Pereira
encaminhando solicitação de dotação de verba para o ano de 2021.
Decisão: Encaminhar à Comissão de Orçamento. Doc. 013/77ª COMEXAG - Da Fundação Eduardo Carlos Pereira encaminhando relatório sobre
o processo de desvinculação do CTM-Sudeste da gestão administrativa

da FECP. Decisão: Aprovar o reembolso de R$ 87.271,76 à FECP
referente às despesas da Fundação Eduardo Carlos Pereira com a
transferência do CTM-Sudeste de sua gestão para a Secretaria de
Evangelização. Doc. 014/77ª COMEX-AG - Da Fundação Eduardo Carlos
Pereira encaminhando documento sobre a adequação da formação
pastoral da FATIPI à realidade da IPIB. Decisão: Considerando: 1) A
diminuição substancial do elenco discente, especialmente dos candidatos
e candidatas oficiais da IPIB no curso presencial da FATIPI, bem como a
visível migração desse alunado para o curso EAD; 2) A abundância da
oferta de métodos e processos acadêmicos no mercado educacional
brasileiro que recorrem à redução do custo mensal/anual dos cursos
universitários

acusando,

todavia,

evidentes

prejuízos

para

o

aproveitamento acadêmico pretendido por nossa instituição de ensino; 3)
As exigências, no formato e critérios da atual formação teológica e
pastoral da IPIB, tendo como referência o Projeto aprovado na AG de
2014 sobre a educação e formação teológica na IPIB; A Comissão
Executiva da Assembleia Geral decidiu: 1) Diante da realidade
evidenciada, nomear grupo de trabalho para análise, avaliação e
indicação de possíveis adequações a serem consideradas no âmbito da
FATIPI no sentido da manutenção dos ideais qualitativos na formação
teológica dos candidatos e candidatas da IPIB; 2) Que o grupo de
trabalho seja composto por irmãos e irmãs com conhecimento e
experiências educacionais substanciais, com a participação do Ministério
da Educação da IPIB, da Secretaria da Educação Teológica, da Direção
da FATIPI (Faculdade de Teologia de São Paulo da IPIB) e do Rev.
Fernando Bortolleto Filho, conselheiro da FECP com experiência
significativa na área da Educação Teológica e diretor administrativo da
ASTE (Associação de Seminários Teológicos Evangélicos). Doc. 015/77ª
COMEX-AG - Do Conselho Fiscal da IPIB encaminhando parecer sobre
as contas da Tesouraria e documentos do exercício fiscal e contábil de
2019. Decisão: Aprovar o relatório do Conselho Fiscal a respeito das
contas da Tesouraria Geral referente ao exercício fiscal e contábil do ano

de 2019, levando em consideração as recomendações relatadas.
PARECER DO CONSELHO FISCAL - SOBRE AS CONTAS DA
TESOURARIA E DOCUMENTOS DO EXERCÍCIO FISCAL E CONTÁBIL
DE 2019 - O Conselho Fiscal da Igreja Presbiteriana Independente do
Brasil, cumprindo o que determina o seu Estatuto Social e a legislação
vigente, examinou as demonstrações financeiras e contábeis referentes
ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019, compreendendo: balanço
patrimonial, demonstração de resultado, demonstração das mutações do
Patrimônio Líquido, demonstração dos fluxos de caixa, comprovantes de
pagamentos e recebimentos e demais demonstrativos e notas explicativas
relativas ao período. Nos referidos exames, o Conselho Fiscal levou em
consideração as análises realizadas nos documentos fiscais, documentos
bancários e balancetes, folhas de pagamentos, guias de tributos, saldos
de caixa e razão contábil apresentados pela tesouraria, de acordo com os
critérios e procedimentos contábeis, tudo em consonância com a
legislação atual. O Conselho Fiscal efetuou os exames considerando: a) a
relevância dos saldos, o volume das transações e os sistemas contábil e
de controles internos da IPIB; b) a verificação dos registros e documentos
que suportam os valores e as informações contábeis divulgados; e c)
informações e esclarecimentos verbais do Tesoureiro e responsáveis pelo
setor. Conselho Fiscal conclui que as referidas demonstrações e o que
está

estampado

na

contabilidade

refletem,

considerando

os

apontamentos apresentados em relatório anexo, com razoável segurança
os atos e fatos ocorridos no período analisado e a situação patrimonial e
financeira da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil em 31/12/2019
pelo que é de parecer favorável que a sua Assembleia Geral aprove as
contas do exercício de 2019 levando em consideração as observações
relatadas. São Paulo, SP, 4 de novembro de 2020. RELATÓRIO DE
APONTAMENTOS E RECOMENDAÇÕES - No cumprimento de suas
atribuições, o Conselho Fiscal relata os seguintes apontamentos e
recomendações referentes à prestação de contas de 2019 que deverão
ser

analisados

pela

Assembleia

Geral.

Enfatizamos

que

as

recomendações do Conselho Fiscal devem ser acatadas pela Diretoria da
IPIB, dentro de sua competência, a fim de se evitar apontamentos de
reincidência e de fato relevante que comprometam a aprovação das
próximas prestações de contas. A. O Conselho Fiscal esteve reunido em
São Paulo no dia 6 de março do corrente para concluir o exame das
contas da IPIB referentes ao ano de 2019, bem como analisar o balanço
anual e suas demonstrações contábeis. Contudo, não nos foi possível
concluir o trabalho porque as contas estavam conciliadas e disponíveis
apenas até o mês de julho de 2019. Com a pandemia do Covid-19 e a
suspensão das atividades presenciais, o Conselho Fiscal seguiu fazendo
suas reuniões pela plataforma digital Zoom, mas encontrou muita
dificuldade para o recebimento da documentação do ano anterior,
motivada em parte também pela troca do Tesoureiro Geral e pelos
problemas havidos com o Escritório de Contabilidade que servia a igreja,
como já é de conhecimento da Comex/AG. B. Somente no dia 9 de
setembro tivemos acesso completo aos documentos dos meses de
agosto a dezembro de 2019 que foram digitalizados pela Tesouraria após
nosso pedido em reunião que contou com a presença do presidente da
Diretoria da AG, Rev. João Luiz Furtado. 1. ANÁLISE DO BALANÇO
PATRIMONIAL - A análise de balanço deve ser entendida dentro de suas
possibilidades e limitações. De um lado, mais aponta problemas a serem
investigados

do

que

indica

soluções;

de

outro,

desde

que

convenientemente utilizada, pode transformar-se num painel de controle
para a gestão. (IUDÍCIBUS, Sérgio. Análise de balanços. 10 ed. – 2
reimpr. São Paulo: Atlas, 2010). 1.1. Liquidez Corrente. Indica o quanto
se dispõe em valores disponíveis ou direitos conversíveis em dinheiro,
para saldar obrigações vencíveis no exercício seguinte. A fórmula é a
seguinte: Liquidez Corrente = Ativo Circulante / Passivo Circulante
Liquidez Corrente = R$ 105.729,40 / R$ 316.038,73 = 0,33 (índice ruim).
No caso da IPIB, o índice aponta para dificuldade em saldar
compromissos de curto prazo, visto que para cada R$ 1,00 de obrigação
a curto prazo, há somente R$ 0,33 para a cobertura daquela dívida. De

um modo geral, o Índice de Liquidez Corrente inferior a 1,00 é
considerado

desfavorável,

principalmente

para

as

atividades

empresariais. Mas, não tão preocupante quando se trata de uma
organização religiosa, pois mensalmente aufere receita à vista permitindo
entradas constantes de dinheiro no caixa. Entendemos que o Índice de
Liquidez Corrente não revela a sincronização entre as datas dos
recebimentos com as datas dos pagamentos, ou seja, se os recebimentos
ocorrerão em tempo para pagar as dívidas vincendas. 1.2. Liquidez
Imediata. Revela quantos Reais terá imediatamente disponíveis para
saldar dívidas de curto prazo. É um índice ainda mais crítico e
conservador, pois considera somente os fatores de liquidez imediata:
caixa, saldos bancários e aplicações financeiras. Realmente, a diferença
em relação ao Índice de Liquidez Corrente é que agora não se considera
o grupamento “Realizável a Longo Prazo”, pois o índice não permite
conhecer a qualidade desses ativos circulantes, se são ou não totalmente
recebíveis. Para essa análise, destacamos duas contas: - Outras Contas
a Receber

saldo R$ 44.266,56; - Crédito a Recuperar de Fornecedores

... saldo R$ 15.929,70.

A fórmula é a seguinte: Liquidez Imediata =

Disponível / Passivo Circulante
Liquidez Imediata = R$ 14.307,87 / R$ 316.038,73 = 0,05 (ruim) Para
esse caso, salientamos a atenuante do item anterior. Entretanto, maior
preocupação do que esse baixíssimo índice, é o déficit verificado em 2019
o qual precisa ser revertido. 1.3. Liquidez Geral. Considera a saúde
financeira de forma abrangente, avaliando a situação de médio e longo
prazo, incluindo direitos e obrigações em um período de, no mínimo, doze
meses. O ideal é que o resultado desse índice seja sempre maior do que
1,00. A fórmula é a seguinte: Liquidez Geral = (Ativo Circulante +
Realizável a L. Prazo) / (Passivo Circulante + Exigível a L. Prazo) Liquidez
Geral = (R$ 105.729,40+R$ 15.854,77) /(R$ 316.038,73 + 0) = 0,39 (ruim)
O índice de 0,39 não é bom. Entretanto, a mesma observação quanto à
preocupação apontada no Índice de Liquidez Corrente pode ser aplicada
aqui também, haja vista que a entidade não possui compromissos a pagar

de longo prazo. 1.4. Índice de Endividamento Geral. Ele mede a
proporção do endividamento em relação ao total do seu ativo, ou, em
outras palavras, o quanto dos ativos da empresa estão financiados por
terceiros (passivos exigíveis). É um indicador quantitativo, sendo que ele
não determina, por si só, como está a saúde financeira da entidade.
Contudo, quanto menor o endividamento geral, melhor. Para calculá-lo,
divide-se o total da dívida (de curto prazo e longo prazo) pelo total do
ativo. A fórmula é a seguinte: Índice de Endividamento Geral = ((Passivo
Circulante + Exigível L. Prazo)) / (Ativo Total) x100 Índice de
Endividamento Geral = ((R$ 316.038,16+0) / (R$ 5.930.359,66)) x 100 =
5,33% (ótimo). A entidade está saudável, pois apenas 5,33% do ativo total
está comprometido para custear o total de suas dívidas. Contudo, este
índice pode estar distorcido devido a existência de imobilizações que são,
de fato, de terceiros (5 templos, 2 casas,

1 imóvel) no valor de R$

1.603.820,86. Caso fossem retirados do Balanço, o índice aumentaria
para 7,30%, que continua ótimo. 1.5. Índice de Imobilização do Patrimônio
Líquido. Expressa o percentual de imobilização do patrimônio social. A
fórmula é a seguinte: Índice de Imobilização do P. Líquido = (Patrimônio
Líquido/Imobilizado) x 100 Índice de Imobilização do P. Líquido = (R$
5.614.320,93/R$ 5.808.775,49) x 100 = 76,75% (ótimo). Demonstra que
apenas 23,25% do Imobilizado é financiado por capitais de terceiros. 1.6.
Solvência Geral. Mede a capacidade de liquidação das dívidas com todo
o Ativo que a IPIB dispõe, inclusive Bens Permanentes (máquinas e
equipamentos, móveis e utensílios etc.). O ideal é que o resultado desse
índice seja sempre maior do que 1,00. Solvência Geral = Ativo Total /
(Passivo Circulante + Exigível L. Prazo). Solvência Geral = R$
5.930.359,66 / (R$ 316.038,73 + 0) = 18,64 (ótimo) A IPIB está
absolutamente solvente! 2. CONTAS DE RESULTADO E DOCUMENTOS
FINANCEIROS - 2.1. Na verificação das contas de resultado, observamos
a contabilização de várias transações sem a correta aplicação do
Princípio da Competência (accrual-basis), como por exemplo: prestações
de contas de despesas de viagem com grande defasagem em relação às

datas das viagens o que acabou gerando um registro no ativo circulante
do Balanço Patrimonial no valor de R$ 11.905,20 (onze mil, novecentos e
cinco reais e vinte centavos). No mesmo caso, há o registro de R$
11.823,99 (onze mil, oitocentos e vinte e três reais e noventa e nove
centavos) para a conta “adiantamento para despesas gerais”. 2.2.
Verificamos também o uso do cartão de crédito corporativo da IPIB
(presidente, secretário geral, administrador geral e tesoureiro geral) para
pagamento de pequenas despesas pessoais que fogem da atividade
principal da organização. Embora essas despesas tenham sido
ressarcidas ao Caixa, não havendo prejuízo financeiro, a prática
demonstra falta de controle, pois não há um manual de uso do cartão
corporativo, e coloca em risco a imagem da própria pessoa que o utiliza.
2.3. Em nossa opinião, pelo que verificamos da documentação da
Tesouraria, não há clareza sobre o plano de contas utilizado, pois não
realiza os lançamentos nos devidos centro de custos preferindo a opção
por contas que se subdividem em vários níveis. 2.4. Constatamos que há
incompatibilidade no uso dos softwares de lançamento de receitas e
despesas (financeiro, contábil e bancário). Por exemplo: nos pagamentos
e recebimentos via remessas bancárias e importação e exportação de
relatórios para a contabilidade, cada processo precisa ser tratado
individualmente em seu próprio sistema, triplicando o trabalho. Há o uso
preferencial pelo sistema de gestão administrativo-financeiro SAFIPIB,
contratado junto à empresa NewCom Consultoria & Sistemas. Porém, há
o outro sistema contábil, administrativo e de gestão (ERP), o
CONTMATIC, da empresa Phoenix, que poderia fazer sozinho todo o
trabalho otimizando custos e entregando resultados mais satisfatórios.
2.5. Ouvimos relatos, tanto do Tesoureiro Geral quanto do funcionário da
Tesouraria, de que tem havido instabilidade do sistema SAFIPIB e que há
morosidade da empresa responsável no atendimento dos chamados. 2.6.
Verificamos que os procedimentos de aprovação de pagamentos, contas,
reembolsos de despesas e vales (adiantamentos de salários) não estão
devidamente formalizados, tampouco há uma descrição da rotina de

trabalho e atribuições do Tesoureiro Geral e dos funcionários da
Tesouraria. 2.7. Constatamos que

não há

acompanhamento

da

inadimplência das igrejas (30 dias, 45 dias, 60 dias e 90 dias) com
relatório gerencial pelo sistema. Atualmente, a pesquisa precisa ser feita
individualmente por igreja. 2.8. Verificamos que há um estoque altíssimo
de inadimplência que vai de janeiro de 2008 a 31 de dezembro de 2019,
somando 5.115 (cinco mil, cento e quinze) registros. O controle desse
estoque é feito manualmente, em planilha de Excel, o que não gera
segurança quanto à integridade da informação. 2.9. Identificamos um
certo grau de complexidade nas movimentações financeiras e atribuições
de investimentos entre a IPIB e a Pendão Real, o que causa certa
confusão nas análises. Por exemplo: a Pendão Real possui uma verba
aprovada no orçamento da IPIB como dotação para a execução de suas
finalidades. Além dessa dotação, a Pendão Real recebe da IPIB por
serviços prestados para a editoração do O Estandarte e da Vida &
Caminho. Nos relatórios, essas movimentações não estão identificadas a
não ser quando se faz o cruzamento com as contas da Pendão Real, que
possui a sua própria tesouraria e contabilidade. Conseguimos identificar
porque o Conselho Fiscal, a partir dessa gestão, é o mesmo. 2.10.
Identificamos o não cumprimento de obrigações contábeis e tributárias
nos prazos devidos, gerando multas e restrições no CNPJ da Igreja,
conforme casos já tratados pela Comex/AG. 3. CONTAS PATRIMONIAIS
– ATIVO E PASSIVO - 3.1. Identificamos o valor de R$ 44.266,56
(quarenta e quatro mil, duzentos e sessenta e seis reais e cinquenta e
seis centavos) no Ativo Circulante – realizável a curto prazo (até 12
meses) como “Contas a Receber”. Todavia, nas Notas Explicativas às
Demonstrações Contábeis não há qualquer informação sobre a que se
refere esse valor. 3.2. Verificamos também no Ativo Circulante – realizável
a curto prazo (até 12 meses) a anotação de crédito a recuperar de
fornecedores no valor de R$ 15.929,70 (quinze mil, novecentos e vinte e
nove reais e setenta centavos). Da mesma forma, nas Notas Explicativas
não há registro sobre quem são esses fornecedores e a que se refere

esse valor. 3.3. Identificamos no Ativo Não Circulante – realizável a longo
prazo (superior a 365 dias) a anotação de valores a recuperar no
montante de R$ 15.854,77 (quinze mil, oitocentos e cinquenta e quatro
reais e setenta e sete centavos) referentes a depósitos judiciais. Nas
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis não há registro sobre a
que se refere esse valor. 3.4. Constatamos no Ativo Não Circulante –
Imobilizado que, com exceção dos imóveis “Jazigos”, “terrenos da Rua
Consolação 2.121” e do “terreno do imóvel em Sorocaba – Bethel”, não
há identificação de valores dos outros terrenos e edificações de forma
segregada, como segue: a) Terreno – lote – Botucatu, SP Δ não há
registro de edificação; b) Templo Projeto Sertão – Patos, PB Δ não há
registro do terreno; c) Templo Projeto Sertão – Malta, PB Δ não há registro
do terreno; d) Templo em Palmas – TO Δ não há registro do terreno; e)
Templo em São Mamede – PB Δ não há registro do terreno; f) Templo em
Caicó – RN Δ não há registro do terreno; g) Casa pastoral em Malta – PB
Δ não há registro do terreno. A falta desses registros segregados impede
a contabilização adequada e a apuração dos custos de depreciação, com
impactos significativos na situação patrimonial e resultados divulgados
nas demonstrações contábeis da IPIB. 3.5. Verificamos que no Ativo Não
Circulante – Imobilizado também consta o registro de “Imóveis – Valor
Total”, no montante de R$ 1.760.958,50 (um milhão, setecentos e
sessenta mil, novecentos e cinquenta e oito reais e cinquenta centavos).
Para esse registro não há nenhum detalhe, nem mesmo gerencial, sobre
do que se trata e onde estão esses imóveis, o que nos leva a afirmar que
a IPIB não possui os registros relativos aos vários imóveis de seu
patrimônio. 3.6. Identificamos no Ativo Não Circulante – Imobilizado que
as contas “Móveis e Utensílios” e “Máquinas e Equipamentos”, que juntas
somam R$ 1.083.318,06 (um milhão, oitenta e três mil, trezentos e
dezoito reais e seis centavos), não estão suportadas por controle de Ativo
Fixo (Inventário), ficando sua verificação restrita ao registro contábil. 3.7.
No Passivo Circulante onde constam as obrigações que vencem no
exercício seguinte (12 meses) verificamos que a conta “Obrigação com

Terceiros” no montante de R$ 172.927,45 (cento e setenta e dois mil,
novecentos e vinte e sete reais e quarenta e cinco centavos) possui um
registro de “Outras contas a pagar” no valor de R$ 92.249,73 (noventa e
dois mil, duzentos e quarenta e nove reais e setenta e três centavos).
Sobre esse registro não há qualquer informação nas Notas Explicativas
às Demonstrações Contábeis. 3.8. Verificamos também que na conta
“Obrigação com Terceiros” há o registro de ofertas internacionais para
serem repassadas com os seguintes registros: “Oferta internacional
repassar – Proj. Sertão” no valor de R$ 1.152,19 (um mil, cento e
cinquenta e dois reais e dezenove centavos) e “Oferta internacional
repassar – Diversos” no valor de R$ 7.899,90 (sete mil, oitocentos e
noventa e nove reais e noventa centavos). Não identificamos a origem
dessas ofertas e não há qualquer informação nas Notas Explicativas. 3.9.
As receitas de R$ 8,447 milhões contra as despesas de R$ 8,551
milhões, resultaram em um déficit de R$ 104.903,02 (cento e quatro mil,
novecentos e três reais e dois centavos). 3.10. Constatamos que as Notas
Explicativas às Demonstrações Contábeis são insuficientes para uma
compreensão dos documentos contábeis, pois nada explicam. Em que
pese a observação, dois registros das Notas são importantes para realçar:
a) Nota 3 – A entidade registrou aumento de receitas no percentual de
4,51% em relação ao ano anterior, com destaque para o aumento de
receita com “Parcelamento recebidos” no percentual de 27,79%. b) Nota 4
– O déficit contábil do período deveu-se em grande parte em razão do
aumento

das

“Despesas Administrativas”

por

conta

das

Multas

Rescisórias do FGTS pagas nas dispensas de funcionários. Sobre esta
última nota, discordamos do que foi apontado, pois verificamos que o
responsável pelo déficit contábil foram as depreciações sobre os bens
imóveis. 3.11. Verificamos a existência de duas rubricas contábeis
genéricas de despesas com expressivo valor, consumindo 52% da receita
total da IPIB em 2019: ▪ Outras despesas administrativas

saldo

R$

1.608.633,61; ▪ Outras despesas gerais……………...…. saldo R$
2.816,483,16. O uso indiscriminado dessas rubricas genéricas sugere que

o Plano Geral de Contas não está adequado à realidade da entidade por
não permitir classificar as despesas em contas que identifiquem sua
natureza, para que permita maior clareza dos atos e fatos operacionais.
Mesmo

que

as

contas

das

despesas

no

“Razão”

já

estejam

individualizadas e escrituradas corretamente, é o caso de se reconfigurar
a formatação destes dois importantes relatórios contábeis: Balanço
Patrimonial e a Demonstração de Resultado do Período – DRP - 3.12.
Verificamos na DRP a conta “Outras Despesas Financeiras” no montante
de R$ 33.466,75 (trinta e três mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e
setenta e cinco centavos). Como inexistem empréstimos e financiamentos
no Balanço Patrimonial, esse valor só se justifica se, porventura, estiver
fora do regime de competência, pois teria que ser liquidado antes de
31/12/2019. 4. RECOMENDAÇÕES - 4.1. Recomendamos que a
Tesouraria Geral envide todos os esforços para reconhecimento das
receitas e despesas em geral dentro de seus respectivos períodos de
competência (considera ocorrido o fato gerador), independentemente do
efetivo recebimento das receitas ou do pagamento das despesas. 4.2.
Recomendamos um procedimento formal, com regras escritas e de
conhecimento de todos, sobre a concessão de adiantamentos, valores e
natureza das despesas reembolsáveis e critérios e prazos para prestação
de contas que, efetivamente, sejam cumpridos. 4.3. Recomendamos
readequar o Plano Geral de Contas para adequá-lo ao Orçamento
aprovado pela Comex/AG e para que seja estipulado em Centros de
Custos. 4.4. Recomendamos evitar a apropriação de despesas de
natureza específica em contas genéricas denominadas “despesas
diversas",

"outras

Recomendamos

despesas",

observar

as

“outras

contas

orientações

nos

a

receber”

etc.

frameworks

de

contabilidade que orientam que as expressões “outras” ou “diversas” não
devem ser superiores a 5% do valor total do grupo de contas. 4.5.
Recomendamos que seja estabelecido um procedimento formal, com
regras escritas e com aceite dos usuários, sobre o uso do cartão
corporativo da IPIB. Recomendamos também a proibição de seu uso para

despesas pessoais, mesmo com ressarcimento imediato, para evitar risco
de imagem e para preservar os componentes da estrutura organizacional
que são autorizados a utilizar os cartões. 4.6. Recomendamos que as
rotinas da Tesouraria Geral e atribuições de funções sejam devidamente
escritas como procedimento a ser cumprido, independentemente de quem
esteja exercendo a função. 4.7. Recomendamos a urgente implantação
do sistema de monitoramento da inadimplência do repasse dos 8% das
igrejas membros da federação. Recomendamos que esse controle leve
em conta o Inad 30, Inad 45, Inad 60 e Inad 90 para um acompanhamento
mais efetivo da gestão. 4.8. Recomendamos que seja estudada pela
Direção da IPIB uma medida efetiva a ser tomada com respeito ao
estoque de inadimplência que a Tesouraria mantém em seus controles
gerenciais que remontam a janeiro de 2008 e que, em muitos casos, não
são reconhecidas mais por essas igrejas tendo em vista o tempo
decorrido. Como, por decisão da Assembleia Geral não há perdão de
dívidas relativas ao repasse dos 8%, alguma ação necessita ser feita
visando o possível recebimento dessas igrejas. 4.9. Recomendamos a
identificação dos valores correspondentes a cada item do Imobilizado –
Imóveis (edificação e terrenos), visando a adequada disposição dos
valores nos documentos contábeis e o cálculo correto das depreciações
das edificações. 4.10. Recomendamos que após a conclusão do
inventário de todos os imóveis (terrenos e edificações) em nome da IPIB,
já em curso, seja efetuada a devida reclassificação contábil deste
patrimônio, procedendo-se os ajustes que forem necessários, incluindo a
segregação de valores de terrenos e edificações. Alertamos que a
manutenção da situação atual se constitui em flagrante distorção contábil
e de controles internos, impedindo a salvaguarda e controle adequado
dos ativos. 4.11. Recomendamos o inventário e a identificação dos bens
que constam registrados como “Móveis e Utensílios” e “Máquinas e
Equipamentos”, para melhor controle e registro patrimonial. 4.12.
Recomendamos que valores relativos à dotações e/ou projetos cuja
exigibilidade não sejam imediatas (superior a 12 meses) e obrigatórias,

sejam controlados gerencialmente e não por intermédio das contas
contábeis.

4.13.

Recomendamos

que

todos

os

repasses

sejam

suportados por documentação hábil, idônea, e revestida de credibilidade
legal e fiscal. 4.14. Recomendamos que as próximas demonstrações
contábeis sejam apresentadas pela Contabilidade levando em conta os
dois anos anteriores a fim de que seja feita uma análise horizontal com os
três períodos para que a Direção possa ter uma visão dinâmica de suas
finanças e patrimônio. 4.15. Por fim, considerando o volume das
operações contábeis e financeiras da IPIB, os valores relativamente
consideráveis envolvidos nestas operações e a necessidade de
transparência e assertividade da documentação financeira e contábil da
Igreja, recomendamos a contratação de auditoria independente já para o
próximo exercício fiscal tendo em vista que as organizações detentoras
de imunidade tributária “devem manter escrituração completa de suas
receitas e despesas em livros revestidos das formalidades que
assegurem a respectiva exatidão” (Lei 9532/97, Art. 12, § 2º., alínea C).
Destacamos que esse controle seria realizado amiúde e tempestivamente
com os trabalhos técnicos de uma empresa de auditoria. Outrossim, a
contratação de auditoria independente não exime a IPIB da manutenção
do Conselho Fiscal, cujo objeto não se restringe à análise técnica dos
números e documentos financeiros, mas aos aspectos de procedimentos,
controles internos e gestão. São Paulo, SP, 4 de novembro de 2020. Doc.
016/77ª COMEX-AG - Da Secretaria de Transparência e Ouvidoria da
IPIB encaminhando relatório de denúncia contra o Rev. Éber Bittencourt.
Decisão:

1)

Tomar

conhecimento

do

caso

que

motivou

o

encaminhamento da denúncia pela Secretaria de Transparência e
Ouvidoria; 2) De ofício, anular a decisão do Presbitério São Paul0-Minas a
respeito do assunto pelo fato do referido concílio ter deixado de aplicar
sanção disciplinar ao Rev. Ėber Bittencourt, mesmo diante de sua
confissão de ter praticado os atos gravíssimos mencionados na queixa
das vítimas; 3) Prorrogar, excepcionalmente, a competência disciplinar
sobre o referido ministro para o Sínodo das Minas Gerais, que deverá

instaurar o processo disciplinar nos termos do Código Disciplinar da IPIB,
uma vez que, no rol de ministros, do Presbitério São Paulo-Minas
constam dois irmãos do acusado, a saber, o Rev. Roberto Bittencourt e o
Rev. Elizeu Bittencourt, impedidos de participar do julgamento por força
do artigo 22, I, do Código Disciplinar da IPIB, pela notória falta de isenção
dos referidos pastores para tratarem de um caso que envolve seu próprio
irmão; o Sínodo deverá atentar ainda para o disposto do artigo 22, II, do
Código Disciplinar da IPIB que estabelece o impedimento daqueles que
participaram do julgamento no concílio inferior de participarem do novo
julgamento; 3) Determinar que o Sínodo das Minas Gerais encaminhe a
esta COMEX-AG, nos prazos legais, relatório dos procedimentos e
medidas adotadas; 4) Determinar que o Rev. Paulo Cesar de Souza,
secretário de Transparência e Ouvidoria, assessore o Sínodo das Minas
Gerais na condução dessa questão; 5) Que se dê ciência desta decisão
para as querelantes (vítimas) e para o acusado. Doc. 017/77ª COMEXAG - Da Diretoria da Assembleia Geral encaminhando solicitação do Rev.
Wellington Barboza de Camargo de substituição de seu nome nas
comissões para as quais foi designado (Revisão de Normas de
Elaboração de Atas; Comissão de Eventos do Quadriênio 2019-2023;
Adequação Comissão para a Adequação e a Reformulação da Estrutura
Conciliar da IPIB (Comissão de Reforma Administrativa). Decisão:
Acolher a renúncia do Rev. Wellington Barbosa de Camargo da Comissão
de Revisão de Normas de Elaboração de Atas e da Comissão de Eventos
do Quadriênio 2019-2023, e mantê-lo na Comissão para a Adequação e
Reformulação da Estrutura Conciliar da IPIB considerando informação
verbal do Rev. Edson de que o Rev. Wellington manifestou intenção de
nela permanecer. Doc. 018/77ª COMEX-AG - Da Comissão Especial
designada para estabelecer critérios para encaminhamento de candidatos
ao curso presencial de teologia da FATIPI encaminhando seu relatório.
Decisão: Acolher o referido do documento, enviá-los aos presbitérios da
IPIB e encaminhá-lo para o grupo de trabalho para análise, avaliação e
indicação de possíveis adequações a serem consideradas no âmbito da

FATIPI no sentido da manutenção dos ideais qualitativos na formação
teológica dos candidatos da IPIB, registrando-o nos seguintes termos:
“Atendendo decisão da última Comissão Executiva da AG, realizada no
mês de setembro, a Comissão composta pelos reverendos Silas de
Oliveira – Ministério da Educação (relator), Clayton Leal da Silva –
Secretaria de Educação Teológica, Mário Sérgio de Gois,- Secretaria
Pastoral, Reginaldo Voz Zuben – FATIPI e Assir Pereira – Fundação
Eduardo Carlos Pereira (ausente por motivo de saúde), informa que: Em
2014, quando a AG aprovou a abertura do curso de Teologia EAD da
FATIPI, o objetivo principal era atender vocacionados e vocacionadas ao
ministério pastoral, cuja vinda para São Paulo se tornara inviável devido
aos seguintes motivos: a) Estabilidade no emprego; b) Sustento da
família; c) Falta dos recursos financeiros. Em 2016, foi aberto o Curso
Livre de Teologia na modalidade a distância (EAD) pela FATIPI,
reconhecido pela IPIB para a ordenação ao ministério pastoral, sendo a
primeira turma composta de aproximadamente 200 estudantes, dos quais
120 se matricularam como candidatos e candidatas da IPIB (demanda
reprimida). Atualmente, o Curso de Teologia EAD da FATIPI está
autorizado pelo MEC e contém 284 estudantes (curso Livre e Autorizado),
dos quais 103 são candidatos e candidatas. Nos últimos anos, percebe-se
que o encaminhamento de candidatos e candidatas à formação teológica
na FATIPI foi predominantemente para o curso EAD. A situação se
agravou neste ano de 2020, pois o curso presencial recebeu apenas uma
candidata para o ministério pastoral. Portanto, a decisão de abrir o curso
de Teologia EAD para atender candidatos e candidatas em situações
específicas, as quais inviabilizam a mudança para São Paulo a fim de
estudar presencialmente na FATIPI, acabou se tornando o meio principal
para encaminhamento deles aos estudos teológicos. É possível perceber,
pelo quadro abaixo, as vantagens e desvantagens de ambos os modelos
de ensino, que servem para nossa reflexão e análise, diante de um tempo
de profundas mudanças e transformações que atravessamos no campo

educacional do nosso país. VANTAGENS E DESVANTAGENS - Curso
presencial
VANTAGENS

DESVANTAGENS

- Formação e relacionamento pessoal - Mudança para São Paulo: deixar o
com os docentes

convívio com familiares e igreja em
que é membro

- Amizades entre alunos e alunas

- Adaptação à cidade de São Paulo

- “Escola” pelo fato de morar em São - Presbitérios e igreja local devem
Paulo

auxiliar na manutenção do candidato

- Bolsa integral (1 bolsa por ano para
cada Presbitério)
- Repúblicas organizadas pela FECP
- Auxílio moradia pela FECP
- Conhecer e ser encaminhado para
trabalhar em igrejas da grande São
Paulo
- Maior oportunidade para dedicação
nos estudos
- Biblioteca física disponível para
pesquisa
- Melhores condições para formação
com

mais

qualidade

devido

aos

relacionamentos institucionais
Curso EAD
VANTAGENS

DESVANTAGENS

- Não rompe com o convívio diário - Formação e relacionamento pessoal
com a família

com os docentes de forma virtual

- Não deixa de frequentar e auxiliar na - Amizades entre alunos e alunas
igreja local

muito restritas

- Não precisa interromper a atividade - Não há Bolsa de estudos. O
profissional

pagamento
obrigatório

da

mensalidade

é

-

Não

tem

a

oportunidade

de

conhecer e aprender com outras
igrejas e pastores.
- Material de apoio restrito para
pesquisas (não há Biblioteca)

CRITÉRIOS

PARA

ENCAMINHAMENTO

DE

CANDIDATOS

E

CANDIDATAS AO CURSO PRESENCIAL - 1) Solteiros(as) e/ou jovens,
com apoio e auxílio financeiro do Presbitério e/ou igreja local. 2)
Candidatos que residam na grande São Paulo, cuja atividade profissional
permite os estudos presenciais. 4) Casado (as), quando o Presbitério e
igreja local tem condições de oferecer apoio financeiro para a devida
manutenção. 5) Que o presbitério considere que as dificuldades dos
candidatos e candidatas que nunca tiveram experiência com um curso
superior (presencial ou EAD) são muito maiores quando encaminhados/as
à formação a distância, tornando-se inevitável as limitações e o alcance
mínimo dos objetivos propostos pelo processo ensino-aprendizagem. 6)
Que o Presbitério dê preferência para envio ao curso presencial.
CONCLUSÃO: Cabe ressaltar que as decisões anteriores da Assembleia
Geral contemplaram um momento da história da nossa Igreja, momento
esse que gerou frutos para o desenvolvimento da educação teológica, em
seus mais diversos níveis de formação. O que nos cabe agora, como
responsabilidade diante do novo tempo que vivemos, é olharmos esse
tempo como oportunidade divina para busca de novos projetos
pedagógicos que sejam saudáveis à vida da nossa querida IPI do Brasil.”.
Doc. 019/77ª COMEX-AG - Do CLAI-Brasil encaminhando carta de
reconhecimento e de gratidão à IPIB pela participação efetiva na vida da
instituição. Decisão: Acolher a carta de reconhecimento e de gratidão à
IPIB pela participação efetiva na vida da instituição. Informações e
comunicação da Diretoria da Assembleia Geral: 1) Reunião de
presidentes de presbitérios e sínodos, ministérios e secretarias no dia
21/11/2020, sábado, das 9h às 18h. 2) Incorporação da ata da reunião

virtual da COMEX-AG, em 29/10/2020, que aprovou por unanimidade
proposta de venda da Chácara Bethel. 3) Realização de live sobre o livro
centenário de Eduardo Carlos Pereira “O Problema Religioso da América
Latina, publicado em 9/7/1920, a ser realizada no próximo dia 16/11/2020,
segunda-feira, às 20h. 4) Preparação de reestudo da destinação dos
recursos da venda da Chácara Bethel. 5) Publicação de O Estandarte e
de Vida e Caminho (virtual, impressa) e suas assinaturas. 6) Campanha
de vendas da Agenda 2021 da IPIB. 7) Avaliação do Culto da Reforma,
realizado em 31/10/2020. 8) Calendário de eventos nacionais de 2021
(Paixão e Ressurreição de Cristo; Semana de Oração e 31 de julho;
Reforma). 9) Reunião Ordinária da Assembleia Geral em 2021. 10)
Programa de Educação Continuada no ano de 2021. 11) Informação
sobre participação na assembleia ordinária da Aliança Cristã Evangélica
Brasileira em 27/9/2020. ENCERRAMENTO: A 77ª Reunião da COMEXAG foi encerrada às 20h03min com oração e bênção pelo presidente,
Rev. João Luiz. Para constar, eu, Presb. Moacir Enos Rosa, 2º secretário,
lavrei a presente ata que também é assinada pelos membros da Diretoria
presentes à reunião.

ATA DA 78ª REUNIÃO DA COMISSÃO EXECUTIVA DA ASSEMBLEIA
GERAL DA IGREJA PRESBITERIANA INDEPENDENTE DO BRASIL
EXERCÍCIO 2019–2023

DATA/HORA/LOCAL:

No

dia

17/12/2020,

16h07,

reuniu-se,

por

videoconferência pela plataforma Zoom, a Comissão Executiva da
Assembleia Geral da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil
(COMEX-AG). PRESIDENTE: Rev. João Luiz Furtado. SECRETÁRIO:
Rev. Alex Sandro dos Santos. VERIFICAÇÃO DE PRESENÇA:
DIRETORIA: presidente: Rev. João Luiz Furtado; 1º vice-presidente:
Rev. Ézio Martins de Lima; 2º vice-presidente: Rev. Leontino Farias dos
Santos; 1º secretário: Rev. Alex Sandro dos Santos; 2º Secretário: Rev.
Moacir Enos Rosa. REPRESENTAÇÃO SINODAL: Sínodo Borda do
Campo: Presb. Ricardo Heumuth Benedetti; Sínodo Meridional: Presb.
Luiz Carlos Morosini; Sínodo das Minas Gerais: Rev. Galdino Acássio
Gomes da Silva; Sínodo Oeste Paulista: Presb. Edvander Santos
Esteves, Sínodo Rev. Jonan Joaquim da Cruz: Presb. Marcos Messias
Sales Santos; Sínodo Rev. Manoel Machado: Rev. Diego Alessandro da
Silva Moura; Sínodo São Paulo: Rev. Gilberto dos Santos Rodrigues;
Sínodo Setentrional: Rev. Mardônio de Souza Pereira; Sínodo
Sudoeste Paulista: Rev. Clayton Leal da Silva; Sínodo Sul de São
Paulo: Rev. Evaldo Nogueira de Souza; Sínodo Vale do Rio Paraná:
Presb. Roney Márcio Pessoa. OUTROS MEMBROS DA COMEX-AG:
Secretaria Geral: Rev. Gerson Correia de Lacerda; Administração
Geral: Reva. Ildemarara Querina Bomfim; Tesouraria: Presb. Paulo
Guarini Cassão. OUTRAS PRESENÇAS: Rev. Paulo César de Souza,
secretário de Transparência e Ouvidoria da IPIB. AUSENTES: Sínodo
Brasil Central, Sínodo Osasco, Sínodo Pantanal, Sínodo Rev. Jonas Dias
Martins. Todas as presenças poderão ser comprovadas no arquivo da
gravação da reunião à disposição no Escritório Central da IPIB.
QUÓRUM: Havendo quórum, o presidente declarou abertos os trabalhos
da 78ª Reunião da Comissão Executiva da Assembleia Geral da IPIB,

Exercício 2019 - 2023. DEVOCIONAL: A reunião iniciou-se com oração
realizada

pelo

Presb.

Moacir

Enos.

HORÁRIO

REGIMENTAL:

Estabeleceu-se que reunião se estenderá até o encerramento das
matérias. ENTRADA DE DOCUMENTOS E DECISÕES: Doc. 001/78a
COMEX-AG - Documentos referentes ao caso do Presbitério de
Sorocaba, Rev. Heitor Beranger Júnior: 1) Embargos de declaração do
Presbitério de Sorocaba; 2) Decisão do Tribunal Eclesiástico da IPIB; 3)
Parecer da Consultoria Jurídica Institucional da IPIB; 4) Voto contrário ao
parecer da Consultoria Jurídica do Rev. Paulo Cesar de Souza e do
Presb. Luiz Carlos Morosini. Decisão: 1) Orientar os concílios e ministros
de que o disposto no Artigo 40 da Lei Complementar é de aplicação
automática, não sendo necessário processo administrativo, por se tratar
de um ato administrativo; 2) Deixar sobre a mesa o caso do Rev. Heitor
Beranger Júnior enquanto se aguarda decisão da justiça do Estado de
São Paulo sobre o assunto; 3) Nomear comissão para apurar os fatos do
caso

concreto

composta

pelos

irmãos:

Rev.

Paulo

César

de

Souza(relator), Rev. Gilberto dos Santos Rodrigues e Presb. Roney
Márcio Pessoas. MOVIMENTO NACIONAL DE ORAÇÃO: Às 17h14, é
concedida a palavra ao irmão Edgard Menezes, coordenador do
Movimento Nacional de Oração (MNO), que apresenta seu relatório
verbal, orando em favor deste ministério o Rev. Marcos Paulo. Doc.
002/78ª COMEX-AG - Documentos referentes à proposta de revisão
orçamentária do ano de 2021: 1) Exposição de motivos da revisão
orçamentária; 2) Receitas de 2020 e Projeção para 2021; 3) Proposta de
revisão orçamentária para 2021. Decisão: Aprovar a revisão do
orçamento de 2021, nos seguintes termos:
MINISTÉRIO DA COMUNICAÇÃO
Execução do Ministério
O Estandarte
Revista Vida e Caminho
Outras Mídias (Rádio/TV/Estúdio)
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Execução do Ministério
Secretaria de Educação Cristã

35.150,00
5.150,00
15.000,00
10.000,00
5.000,00
92.100,00
5.150,00
46.350,00

Secretaria de Educação Teológica e Continuada
Secretaria de Educação Secular
Secretaria de Música e Liturgia
MINISTÉRIO DA MISSÃO
Execução do Ministério
Secretaria de Evangelização
Secretaria de Diaconia
Missão Caiuá
Secretaria da Família:
Execução da Secretaria
CNA
CNU
Adolescentes
Crianças
Secretaria Pastoral
Execução do Ministério
Auxílio Diaconal - Viúvas
SALÁRIOS/ENCARGOS/BENEFÍCIOS
Salários
Encargos
Benefícios (alim., transp., ass. médica, etc.)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS
Seguro de Vida Coletivo (dos pastores)
Previdência Privada (dos pastores)
Água
Aluguel Equipamentos
Assessoria Contábil
Assessoria Jurídica
Condomínio (S/L, 31/7, Aps.: Pres. e R Freitas )
Cópias, autenticações e emolumentos
Despesas Postais
Direito de Uso de Software
Encargos e despesas financeiras
Energia Elétrica
Informática e Equipamentos
IPTU
Manutenção e Conservação de Imóveis
Manutenção e Conservação de Móveis
Material de Expediente/Consumo
Outros Impostos
Refeições e Lanches
Seguros Diversos
Serviços Contratados de Terceiros
Serviços Gráficos
Telefone
Viagens (Administração)
DESPESAS CONCILIARES
Assembleia Geral

20.600,00
10.000,00
10.000,00
2.407.044,00
5.150,00
2.018.000,00
26.000,00
103.000,00
85.150,00
5.150,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
169.744,00
41.200,00
128.544,00
1.764.390,00
1.122.700,00
432.600,00
209.090,00
1.442.763,97
325.845,65
406.365,90
8.240,00
7.416,00
36.050,00
77.250,00
235.870,00
3.605,00
6.180,00
4.326,00
23.484,00
27.192,00
51.500,00
44.290,00
64.003,42
10.000,00
25.750,00
3.090,00
4.326,00
12.360,00
3.708,00
5.562,00
46.350,00
10.000,00
60.000,00
60.000,00

RELAÇÕES INTERECLESIÁSTICAS
AIPRAL US$ 500
CMIR
CESE
CLAI
CMI CHF 1.313
ACEB
AUTARQUIAS
Associação Bethel
Fundação Eduardo Carlos Pereira
Assoc. Evang. Pendão Real
COMISSÕES, ASSESSORIAS E DEPARTAMENTOS
Acampamento Cristo é Vida
Museu
Movimento Nacional de Oração (MNO)
TRIBUNAL ECLESIASTICO
CONSELHO FISCAL
FUNDO DESENVOLV IGREJAS LOCAIS
RESERVA DE CONTIGÊNCIAS - ADM
DESPESAS EVENTUAIS
LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (LGPD)
TOTAL DAS DESPESAS
RECEITAS
Contribuições à AG
Parcelamentos
Aluguéis

20.149,50
2.875,00
3.090,00
3.090,00
2.142,40
7.452,10
1.500,00
1.078.150,00
20.000,00
1.000.000,00
58.150,00
45.000,00
25.000,00
10.000,00
10.000,00
5.150,00
3.708,00
71.736,58
700.000,00
30.000,00
154.582,00
7.909.924,05
7.909.923,98
7.419.773,77
307.750,21
182.400,00

Doc. 003/78ª COMEX-AG - Documento do Rev. Éder Jone de Souza
comunicando

seu

desligamento

da

Coordenadoria

Nacional

de

Adolescentes (GTI). Decisão: 1) Acatar a renúncia, registrar um voto de
gratidão e apreciação pelo trabalho do Rev. Éder Jone à frente ao GTI. 2)
Nomear os Revs. Felipe Nobuo Kido e Odair Aparecido Pinto Júnior para
a coordenação do GTI. Doc. 004/78a COMEX-AG - Carta da Mesa Ampla
de Re-Imaginação do Conselho Latino Americano de Igrejas (CLAI).
Decisão: Tomar conhecimento e arquivar. Doc. 005/78a COMEX-AG Documento de esclarecimento e orientações para reuniões virtuais e
presenciais de concílios da IPIB. Decide: Tomar conhecimento e arquivar.
AUTORIZAÇÃO PARA RETIRAR-SE. Às 17h43, é autorizada a saída do
Rev. Diego Alessandro da Silva Moura. Informações e comunicação da
Diretoria da Assembleia Geral: 1) No próximo dia 21/12/2020, às 20h,
será realizada Live sobre o livro “Meditações Cristãs”, do Rev. Alfredo

Borges Teixeira; 2) As Agendas 2021 da IPIB foram totalmente vendidas;
3) No próximo ano será realizada reunião ordinária da Assembleia Geral
da IPIB, bem como será desenvolvido o Programa de Educação
Continuada de Ministros. ENCERRAMENTO: A 78ª Reunião da COMEXAG foi encerrada às 20h05 com oração e bênção pelo presidente. Para
constar, eu, Rev. Alex, 1º secretário, lavrei a presente ata que também é
assinada pelos membros da Diretoria presentes à reunião.

ATA DA 79ª REUNIÃO DA COMISSÃO EXECUTIVA DA ASSEMBLEIA GERAL DA
IGREJA PRESBITERIANA INDEPENDENTE DO BRASIL
EXERCÍCIO 2019–2023

DATA/HORA/LOCAL: No dia 26/3/2021, às 9h15min, reuniu-se, por videoconferência pela
plataforma Zoom, a Comissão Executiva da Assembleia Geral da Igreja Presbiteriana
Independente do Brasil (COMEX-AG). PRESIDENTE: Rev. João Luiz Furtado.
SECRETÁRIO: Rev. Alex Sandro dos Santos. VERIFICAÇÃO DE PRESENÇA:
DIRETORIA: presidente: Rev. João Luiz Furtado; 1º vice-presidente: Rev. Ézio Martins
de Lima; 2º vice-presidente: Rev. Leontino Farias dos Santos; 1º secretário: Rev. Alex
Sandro dos Santos; 2º Secretário: Presb. Moacir Enos Rosa.

REPRESENTAÇÃO

SINODAL: Sínodo Brasil Central: Presb. Durval Oliveira Santos; Sínodo Meridional:
Presb. Luiz Carlos Morosini; Sínodo das Minas Gerais: Rev. Galdino Acássio Gomes da
Silva; Sínodo Ocidental: Rev. Antônio Carlos Alves; Sínodo Oeste Paulista: Presb.
Edvander Santos Esteves; Sínodo Pantanal: Rev. Edson Augusto Rios; Sínodo Rev.
Jonan Joaquim da Cruz: Presb. Marcos Messias Sales Santos; Sínodo Rev. Jonas Dias
Martins: Presbª. Sônia Regina Machado dos Santos; Sínodo Rev. Manoel Machado: Rev.
Diego Alessandro da Silva Moura; Sínodo São Paulo: Rev. Gilberto dos Santos Rodrigues;
Sínodo Sudoeste Paulista: Rev. Clayton Leal da Silva; Sínodo Sul de São Paulo: Rev.
Evaldo Nogueira de Souza; Sínodo Vale do Rio Paraná: Rev. Sérgio Ginni; Sínodo RioSão Paulo: Rev. Marcos Paulo de Oliveira. OUTROS MEMBROS DA COMEX-AG:
Secretaria Geral: Rev. Gerson Correia de Lacerda; Administração Geral: Revª. Ildemara
Querina Bomfim; Tesouraria: Presb. Paulo Guarini Cassão. AUSENTES: Sínodo Borda do
Campo, Sínodo Osasco e Sínodo Setentrional. OUTRAS PRESENÇAS: Rev. Paulo César
de Souza, secretário de Transparência e Ouvidoria; Revª. Jaqueline Paes, Ministério da
Missão; Rev. Eugênio Anunciação, Ministério da Comunicação; Rev. Silas de Oliveira,
Ministério da Educação; Rev. Mário Sérgio Góis, Secretaria de Ação Pastoral; Rev. José
Ilson Venâncio, Assessoria de Estatística; Rev. Roberto Viani, Assessoria Jurídica; e Presb.
Roney Márcio Pessoa, representação da IPIB junto à Missão Evangélica Caiuá. Todas as
presenças poderão ser comprovadas no arquivo da gravação da reunião à disposição no
Escritório Central da IPIB. QUÓRUM: Havendo quórum, o presidente declarou abertos os
trabalhos da 79ª Reunião da Comissão Executiva da Assembleia Geral da IPIB, Exercício
2019 - 2023. DEVOCIONAL: A reunião teve início com uma oração feita pela Presbª. Sônia
Regina, meditação com base no texto de Romanos 5.1-5 feita pelo Rev. João Luiz Furtado,
seguida de duas orações pelos enfermos e por esta reunião feitas pelos Revs. Sérgio Ginni

e Marcos Paulo. HORÁRIO REGIMENTAL: Foi estabelecido o seguinte horário regimental:
até às 12h30min, retornando às 13h30 e encerramento às 18h. ENTRADA DE
DOCUMENTOS E DECISÕES: Doc. 001/79ª COMEX-AG - Da Secretaria Geral,
encaminhando decisão aprovada virtualmente pela COMEX-AG em 11 de março de 2021
sobre flexibilização para realização das Assembleias Ordinárias das igrejas locais no ano
de 2021. DECISÃO: Registrar o documento nos seguintes termos: “Considerando que: 1)
O Art. 14 da Constituição da IPIB estabelece que: “A Assembleia da igreja local reúne-se: I
- ordinariamente, pelo menos uma vez por ano, para: a) ouvir o relatório do movimento
financeiro da tesouraria e do movimento geral eclesiástico da igreja; b) nomear uma
Comissão de Exame de Contas, fixando-lhe prazo para apresentação do devido parecer;
c) julgar as contas do Conselho”; 2) A IPIB, por não se tratar de Associação Beneficente,
está enquadrada no artigo 44 do Código Civil como Entidade Religiosa e, por esta razão,
não está sujeita às mesmas regras das associações, o que a desobriga de prestação de
contas a órgãos públicos; 3) A prestação de contas nas igrejas se deve a um compromisso
de transparência da instituição com seus membros, garantido por seus documentos legais;
4) A pandemia da Covid – 19 apresenta uma situação excepcional, que já levou esta
Comissão Executiva a suspender a realização das assembleias ordinárias das igrejas locais
no ano de 2020; 5) A pandemia dá sinais de recrudescimento, estando várias regiões do
Brasil enfrentando grandes desafios sanitários; 6) A pandemia tem se desenvolvido de
maneiras diversas no vasto território brasileiro, com regiões em diferentes fases de
reabertura ou fechamento; 7) Existem igrejas e regiões que ainda não conseguem realizar
atividades presenciais; 8) Várias igrejas e regiões enfrentam dificuldades e limitações
técnicas para realização de reuniões virtuais; 9) A realização de assembleias de igrejas
locais em sistema híbrido, com parte presencial e parte em teleconferência, é muito
complexa; a Comissão Executiva da Assembleia Geral da IPIB decide flexibilizar a
realização das Assembleias Ordinárias no ano de 2021 com os seguintes critérios: 1.
Autorizar as igrejas que têm possibilidade de realizar reuniões presenciais a realizá-las; 2.
Autorizar as igrejas que têm limitações para realizar reuniões presenciais a realizá-las de
modo virtual, desde que tenham condições técnicas para isso; 3. Autorizar as igrejas que
têm limitações para realizar reuniões presenciais e que, também, não tenham condições
técnicas para realizá-las virtualmente a adiarem a realização das Assembleias Ordinárias
para o ano de 2022, desde que notifiquem seus respectivos presbitérios para
acompanhamento”. Doc. 002/79ª COMEX-AG - Da Secretaria Geral, encaminhando
decisão aprovada virtualmente pela COMEX-AG em 11 de março de 2021, a respeito de
realização de reuniões ordinárias dos sínodos no ano de 2021. DECISÃO: Registrar o

documento nos seguintes termos: “Considerando que: 1) O Artigo 137, caput, da Lei
Complementar à Constituição, assim dispõe: Art. 137 - O Sínodo reúne-se ordinariamente
pelo menos a cada dois anos e, extraordinariamente, sempre que se fizer necessário; 2)
Existem sínodos que estão no período obrigatório de reuniões ordinárias de dois anos e
com mandatos de diretoria expirando, porém, devido às regras sanitárias, estão impedidos
de realizá-las agora; 3) No ano passado, foi promulgada lei federal permitindo a realização
de reuniões on-line, porém esta deixou de vigorar em 31/10/2020, não havendo, portanto,
autorização legal para a realização de assembleias on-line; 4) Com relação aos sínodos,
existe a obrigatoriedade legal, contida no § 2º do artigo acima citado, de realização de suas
reuniões nos primeiros três meses do ano, o que, na prática, é impossível ser cumprido no
momento atual, obrigando a COMEX-AG a flexibilizar, excepcionalmente, a aplicação de
tal artigo. A Comissão Executiva da Assembleia Geral da IPIB decide: Suspender a eficácia
do artigo 137 § 2º, no ano de 2021, liberando a obrigatoriedade de os sínodos se reunirem
nos primeiros três meses do ano”. Doc. 003/79ª COMEX-AG - Do Sínodo Oeste Paulista,
encaminhando documento procedente do Presbitério Centro Oeste Paulista solicitando
doação de imóvel na cidade de Andradina, SP, registrado em nome da IPIB. DECISÃO: 1)
Encaminhar o documento para a próxima reunião ordinária da Assembleia Geral; 2)
Determinar à Administração Geral que oriente os concílios sobre o encaminhamento correto
a respeito de solicitação de doação de imóveis registrados em nome da IPIB. Doc. 004/79ª
COMEX-AG - Do Sínodo Oeste Paulista, encaminhando documento do Presbitério Centro
Oeste Paulista com proposta de ampliação do prazo de execução do Programa de
Educação Continuada de Ministros/as da IPIB. DECISÃO:

Atender a solicitação,

estendendo o prazo de entrega dos trabalhos para 60 (sessenta) dias depois a realização
do Programa de Educação Continuada. Doc. 005/79ª COMEX-AG - Do Sínodo Oeste
Paulista, encaminhando documento do Presbitério Presidente Prudente com proposta de
acréscimos de livros a serem lidos pelos candidatos/as ao ministério no período de
licenciatura. DECISÃO: Esclarecer ao Presbitério Presidente Prudente que o cada
presbitério tem autonomia para acrescentar bibliografia complementar a ser lida pelos
candidatos/as ao ministério da Palavra e Sacramentos no período de licenciatura. Doc.
006/79ª COMEX-AG - Do Sínodo Oeste Paulista, encaminhando documento do Presbitério
Presidente Prudente com propostas a respeito do livro do Rev. Eduardo Carlos Pereira “A
Maçonaria e a Igreja Cristã”. DECISÃO: 1) Deixar o documento sobre a mesa aguardando
a decisão sobre o pedido de reedição das obras do Rev. Eduardo Carlos Pereira
encaminhado ao Ministério da Educação e Cultura pelo Rev. Sérgio Ginni em referência ao
centenário da morte do Rev. Eduardo Carlos Pereira e incluído na Lei de Incentivo à Cultura;

2) Comunicar ao Presbitério Presidente Prudente que cada presbitério tem autonomia para
acrescentar bibliografia complementar a ser lida pelos candidatos/as ao ministério da
Palavra e Sacramentos no período de licenciatura . Doc. 007/79ª COMEX-AG - Do Sínodo
Oeste Paulista, encaminhando proposta do Presbitério Centro Oeste Paulista de revisão de
documento aprovado pela Assembleia Geral da IPIB a respeito de união homoafetiva.
DECISÃO: Encaminhar o referido documento à Assembleia Geral. Doc. 008/79ª COMEXAG - Do Sínodo Osasco, solicitando autorização para realização de sua reunião ordinária.
DECISÃO: Registrar que o referido documento perdeu seu objeto. Doc. 009/79ª COMEXAG - Do Sínodo das Minas Gerais, comunicando decisões tomadas a respeito de queixas
contra o Rev. Éber Bittencourt. DECISÃO: 1) Tomar conhecimento e arquivar; 2) Registrar
que o Presb. Luiz Carlos Morosini declarou-se impedido de participar na discussão desta
matéria. SUSPENSÃO E REINÍCIO DA REUNIÃO: A reunião foi suspensa às 12h34 e
retomada às13h34. ALTERAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO: Às 13h34, o Rev. Sérgio Ginni,
representante do Sínodo Vale do Rio Paraná, foi substituído pelo Presb. Roney Márcio
Pessoa. Doc. 010/79ª COMEX-AG - Da Diretoria da Assembleia Geral, encaminhando
proposta de adiamento por tempo indeterminado da próxima reunião ordinária da
Assembleia Geral da IPIB. DECISÃO: Adiar a realização da próxima reunião ordinária da
Assembleia Geral por tempo indeterminado. Doc. 011/79ª COMEX-AG - Da Tesouraria
Geral, encaminhando relatório com os seguintes anexos: Anexo 1 – Balanço referente ao
ano de 2020; Anexo 2 – Demonstrações do resultado referentes ao ano de 2020; Anexo 3
– Análise do realizado X orçamento de 2020; Anexo 4 – Câmbios realizados no segundo
semestre de 2020. DECISÃO: 1) Tomar conhecimento; 2) Ouvir orientação a respeito da
aplicação dos recursos feita pela empresária Débora Pereira Rodrigues; 3) Determinar que
a Diretoria da AG consulte outras empresas de assessoria a respeito da aplicação dos
recursos; 4) Determinar que a Diretoria da AG apresente estudo a respeito da aplicação
dos recursos à COMEX-AG para aprovação. Doc. 012/79ª COMEX-AG - Da Administração
Geral, apresentando relatório referente aos meses de outubro de 2020 a fevereiro de 2021.
DECISÃO: Tomar conhecimento e arquivar. Doc. 013/79ª COMEX-AG - Da Secretaria de
Transparência e Ouvidoria, encaminhando documento a respeito de política interna de
viagens e de reembolso de despesas. DECISÃO: Aprovar nos seguintes termos:
“POLÍTICA INTERNA DE VIAGENS E REEMBOLSO DE DESPESAS - 1. OBJETIVO Regulamentar a realização de viagens e o sistema de prestação de contas da Igreja
Presbiteriana Independente do Brasil. - 2. CONCEITO - 2.1 Considera-se viagem para os
fins dessa normatização o deslocamento eventual e transitório, a serviço da IPIB, que
envolva destino fora do município de origem e distância percorrida superior a 30

quilômetros, considerando-se o trajeto entre a saída da unidade de trabalho, ou da
residência do viajante, até o ponto de chegada, tendo por base mapa oficial ou instrumento
informatizado de consulta de rotas. 2.2 Período de trabalho em viagem, para funcionários
remunerados, compreende o horário de deslocamento da residência ou unidade de
trabalho, até o local de destino. No local de destino deve-se considerar como hora
trabalhada aquela realizada efetivamente na atividade, desconsiderando-se período de
almoço, jantar e descanso. 3. CUSTEIO - 3.1 As viagens serão custeadas pela IPIB dentro
dos valores estipulados pela Comissão Executiva em sua última reunião do ano anterior,
por proposta da Tesouraria da Igreja, considerando-se as categorias nacional e
internacional; 3.1.1 Viagem Nacional – Serão custeadas as despesas com hospedagem,
alimentação e transporte, por meio de adiantamento ou reembolso. O valor máximo de
diária de hospedagem será definido pela Comex em sua última reunião do ano; 3.1.2
Despesas com almoço não serão reembolsadas quando realizadas por colaboradores da
IPIB em dias úteis e em localidades abrangidas pela empresa fornecedora de vale-refeição;
3.1.3 Para membros da Diretoria, da Secretaria Geral, da Tesouraria Geral e da
Administração Geral e respectivos convidados, o custeio das despesas com alimentação e
hospedagem poderá ser feito em valor superior ao estipulado pela Comissão Executiva,
mediante justificativa apresentada pela diretoria ou pela Secretaria Geral, considerando as
especificidades do evento relacionado com a realização da viagem. 3.2.1 Viagem
Internacional – Serão custeadas, por meio da concessão de diárias, as despesas com
alimentação e transporte interno (traslados entre aeroportos, hotéis e compromissos
institucionais) no local de destino. 3.2.2 Nas viagens que demandem logística unificada
para estadia, locomoção e participação em eventos, poderá ser contratada empresa
especializada para aquisição de todo o pacote de viagem, mediante licitação. Neste caso,
deve haver a redução correspondente a tais despesas no valor das diárias. 3.2.3 As
despesas não custeadas por meio de diárias, mas que sejam diretamente relacionadas ao
propósito da viagem, serão reembolsadas desde que comprovadas na prestação de contas.
3.2.4 A concessão de diárias será paga de forma antecipada, sendo calculada com base
na quantidade de diárias em que o viajante estiver no local de destino, computando-se as
datas de chegada e de partida. 3.2.5 O adiantamento será feito em dólar ou euro, conforme
o destino. A aquisição de outras moedas dependerá da disponibilidade de venda no
mercado brasileiro. 3.2.6 Não serão concedidas diárias em viagens custeadas por terceiros.
3.2.7 Será disponibilizada cobertura de seguro viagem por meio de operadora registrada
na SUSEP, cabendo ao viajante requisitá-la, com até 10 (dez) dias de antecedência, junto
à Administração Geral da Igreja. 3.3 Quando a viagem for a convite de terceiro, porém a

serviço e custeada pela IPIB, se for recebida oferta ou outro tipo de remuneração, para fins
de custeio da viagem, este valor deve ser ressarcido ao caixa da IPIB. 4. SOLICITAÇÃO
DE VIAGEM E DE ADIAMENTO - 4.1 A solicitação de viagem deve considerar seus
objetivos, custos e necessidades, dependendo de prévia verificação da existência de
recursos orçamentários na Secretaria ou departamento demandante. 4.2 Toda viagem de
ministérios a serviço da IPIB deve ser agendada com pessoa designada pela Secretaria
Geral, e deverá ter autorização do Secretário(a) Geral para ser realizada. 4.3 Da mesma
maneira, as Comissões de trabalho da AG e os representantes junto a organismos e igrejas
parceiras, devem realizar o procedimento acima descrito. 4.4 Todos os ministros,
secretários e coordenadores deverão disponibilizar suas agendas para a Secretaria Geral,
que autorizará a marcação das viagens. 4.5 As solicitações de viagem deverão abranger
somente o período necessário para o cumprimento da agenda de trabalho,
compreendendo, no máximo, a chegada no dia anterior e o retorno no dia posterior ao
compromisso agendado. 4.6 Os horários e local de chegada (aeroportos) serão aqueles
mais econômicos para a IPIB. 4.7 Excepcionalmente serão admitidas a chegada e o retorno
em outras datas, desde que comprovadas a indisponibilidade de passagem ou a
vantajosidade econômica. 4.8 As solicitações de viagem e de adiantamento deverão ser
efetuadas através da Administração Geral, após autorização da Secretaria Geral,
observando-se os prazos mínimos de: a) 8 (oito) dias de
solicitação

de adiantamento; b) 30 (trinta)

dias

antecedência
de

antecedência

para
para

solicitação de passagem aérea nacional; c) 60 (sessenta) dias de antecedência para
solicitação de passagem aérea internacional. 4.9 Havendo aprovação e desde que tenha
sido atendido o prazo fixado no item “a”, a Tesouraria Geral fará a liberação do
adiantamento até o dia útil anterior à viagem, por meio de crédito na conta corrente indicada
pelo solicitante ou, em caso de moeda estrangeira, por meio de entrega em espécie,
mediante assinatura de recibo. 4.10 Em caso de descumprimento do prazo, será avaliada
pela Tesouraria Geral a possibilidade de efetuar o crédito durante o período da viagem.
4.11 Caso a solicitação seja realizada fora dos prazos fixados nos itens “b” e “c”, a aquisição
de passagem aérea pela Administração Geral somente será efetuada após anuência por
escrito da Secretaria Geral e da Secretaria de Transparência e Ouvidoria, com ciência do
valor das despesas. 4.12 Não poderão efetuar solicitação de viagem quem estiver com mais
de 2 (duas) prestações de contas pendentes de regularização e colaboradores que
estiverem em gozo de férias, licença ou qualquer outro afastamento, remunerado ou não.
4.13 Para convidados da IPIB, a solicitação de viagem deverá ser feita, respectivamente,
pelos Ministros, Secretaria Geral e Diretoria à Administração Geral. 4.14 O convite tem

caráter de excepcionalidade e deverá estar vinculado a uma ação específica, sendo a
participação do convidado fundamentada em objetivo de interesse da denominação. 4.15
Não será concedido adiantamento a convidados, sendo para estes o custeio de despesas
de viagens realizado exclusivamente por meio de reembolso. 5. CANCELAMENTO DE
VIAGEM E DE ADIANTAMENTO - 5.1 Qualquer circunstância que implique alteração ou
cancelamento de viagem deve ser comunicada imediatamente pelo solicitante à
Administração Geral, para que esta realize eventual pedido de cancelamento, remarcação
ou reembolso de passagem. 5.2 O pedido de cancelamento de adiantamento deverá ser
encaminhado por e- mail à Tesouraria Geral. Caso já tenha ocorrido o recebimento de
valores por parte do solicitante, este deverá prestar contas juntando o comprovante de
devolução do numerário por meio de depósito na conta corrente da IPIB, conforme
orientação da Tesouraria Geral. 6. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGEM - 6.1 A
prestação de contas deverá ser efetuada, por sistema próprio, em até 10 (dez) dias úteis
após o retorno da viagem. 6.2 Eventual encaminhamento da prestação de contas fora do
prazo deverá ser acompanhado de justificativa, com ciência do responsável pela aprovação
da viagem. 6.3 Caberá à Tesouraria Geral receber e processar a prestação de contas
apresentada diretamente pelo responsável pelas despesas. Havendo desconformidade
com as disposições da presente regulamentação, a Tesouraria Geral solicitará a
regularização da prestação de contas, devendo comunicar à Secretaria Geral quando não
houver atendimento à sua solicitação. 6.4 Na prestação de contas de viagem nacional
deverão ser comprovadas todas as despesas custeadas, tanto por adiantamento, quanto
por reembolso, mediante apresentação de documentos fiscais válidos, que contenham o
valor e a descrição da despesa. No caso de hospedagem, o documento comprobatório
deverá conter data de entrada e saída. 6.5 Em caso de viagem internacional, a prestação
de contas relativa às diárias concedidas será restrita à apresentação de documentos que
comprovem a realização da viagem e o período de estadia. Havendo despesas para
reembolso, deverão ser apresentados os respectivos documentos fiscais que comprovem
a sua realização. 6.6 Não são reembolsáveis despesas com bebidas alcoólicas, excesso
de bagagem, medicamentos ou quaisquer outras de caráter pessoal. 6.7 Quando for
apurado saldo a devolver na prestação de contas, a restituição deverá ser feita por meio de
depósito na conta corrente da IPIB, conforme orientação da Tesouraria Geral. 6.8 No caso
de viagem internacional, o valor a ser devolvido será calculado na moeda adquirida e
convertido em reais na data da transação com a operadora de câmbio. 6.9 A prestação de
contas dos convidados deverá conter os documentos que evidenciem a realização do
convite e a ação que motivou a viagem, e todas as despesas reembolsáveis deverão estar

comprovadas por meio de documentos originais, devidamente atestados por quem efetuou
a solicitação de viagem. 6.10. Cartão de Crédito Corporativo – 6.10.1. Concessão e Uso O cartão de crédito será emitido automaticamente na admissão para cargos de Tesoureiro
Geral, Administrador Geral, Secretário Geral e Presidente da Assembleia Geral. Os cartões
serão disponibilizados com limite conforme alinhamento interno, para um limite maior do
que o liberado precisara de aprovação da Diretoria da Assembleia Geral. 6.10.2 Poderão
ser emitidos cartões de crédito corporativos para colaboradores que tenham necessidades
de realizar despesas sujeitas à reembolso, a pedido da Administração Geral e após
aprovação da Diretoria da AG. Estas despesas devem observar as definições contidas
nesta política. 6.10.3 Cartões de crédito corporativos destinam-se à uso exclusivo em
situações relacionadas ao desenvolvimento de atividades da IPIB, não sendo admitida a
utilização para gastos pessoais. 6.10.4 Qualquer situação encontrada que desrespeite esta
regra será reportada a Secretaria de Transparência e Ouvidoria. 6.10.5 Em caso de viagens
internacionais, o colaborador deverá informar o Banco Emissor, pelo número que se
encontra no verso do cartão e informar o período da viagem. 6.10.6 O colaborador deverá
informar a Administração Geral sempre que ocorrer alguma alteração nos dados cadastrais.
6.10.7 É responsabilidade do colaborador comunicar imediatamente à operadora do cartão
e a Administração Geral casos de extravio, furto, roubo, inutilização do cartão, ou qualquer
outra situação que possa comprometer a segurança na utilização dele. 6.10.8 Em caso de
desligamento do colaborador, a Administração Geral deverá solicitar o cancelamento do
cartão e os comprovantes das despesas incorridas não apresentadas para realização da
prestação de contas final. 6.10.9 Qualquer tipo de compra não prevista nesta política a ser
realizada com o cartão corporativo, deve ser previamente discutida com a Administração
Geral e a Tesouraria Geral. 6.10.10. Prestação de Contas: As despesas feitas com cartão
de crédito serão faturadas individualmente e carregadas automaticamente no Sistema
Financeiro Administrativo da IPIB para cada titular. A prestação de contas das despesas
pagas com o cartão corporativo deverá ser inserida no sistema Administrativo Financeiro
até o dia 30 de cada mês. A falta de prestação de contas neste prazo acarretará no bloqueio
provisório do cartão, de novos adiantamentos e de reembolsos, até sua regularização. Após
30 dias de situação irregular, o cartão corporativo será bloqueado definitivamente.
Despesas sem respectiva prestação de contas serão descontadas na folha de pagamento
do colaborador. 7. TRANSPORTES - 7.1 O meio de transporte a ser utilizado deve ser o
que melhor atenda à conveniência do serviço, considerando o custo, o tempo despendido
e a urgência do deslocamento, observadas as seguintes restrições: a) Avião – Utilizado
para deslocamentos acima de 400km, compreendida entre os locais de partida e de

chegada, somente em voos comerciais regulares; b) Táxi ou aplicativos de mobilidadeutilizado para deslocamento dentro do município, ou até aeroportos nas regiões
metropolitanas das cidades; c) Ônibus intermunicipais – Utilizados para deslocamentos de
até 400km ou quando não houver passagem aérea em condições razoáveis; d) Carro
Próprio – Para deslocamentos até 400km, por trecho, quando de maneira individual, ou,
quando for em grupo, para distâncias que gerem economia em relação a outros meios de
transporte. Casos excepcionais serão avaliados pela Administração Geral. e) Ônibus
municipais, metrô, trem e balsa – utilizados sempre que possível para quaisquer
deslocamentos; f) Carro Alugado – Apenas com autorização expressa da Administração
Geral, em caráter excepcional e com motivo justificado. Deverá ter também parecer da
Secretaria de Transparência. 7.2 UTILIZAÇÃO DOS MEIOS DE TRANSPORTE - 7.2.1 As
passagens aéreas custeadas pela IPIB deverão ser emitidas em classe econômica, sempre
pela Administração Geral da IPIB, que deverá zelar pelo melhor custo-benefício para a
Instituição. 7.2.2 Qualquer alteração na passagem aérea, que gerar multa ou aumento de
tarifa, somente será realizada mediante anuência da Secretaria Geral. 7.2.3 As passagens
aéreas para dirigentes da Igreja, em viagens com mesmo destino deverão, sempre que
possível, ser adquiridas para voos distintos. 7.2.4 O reembolso de despesas de
quilometragem, em caso de uso autorizado de veículo próprio, será feito nos valores
definidos pela COMEX-AG. 7.2.5 A aquisição de passagem de ônibus, metrô, trem e balsa
feita diretamente pelo usuário para deslocamento a serviço da IPIB será reembolsada pela
Tesouraria Geral, por meio de depósito em conta corrente, após prestação de contas em
formulário próprio. 7.2.6 O reembolso não se aplica para os deslocamentos cobertos pelo
vale-transporte. 7.2.7 Eventuais despesas diretamente relacionadas a deslocamentos a
serviço da IPIB, não considerados como viagem, poderão ser reembolsadas mediante
prestação de contas, com a apresentação dos documentos comprobatórios e aprovação da
Administração Geral. Esta regulamentação entra em vigor quando aprovada pela Comex,
revogando as disposições em contrário”. Doc. 014/79ª COMEX-AG - Da Secretaria de
Transparência e Ouvidoria, encaminhando recomendações a respeito do processo de
encerramento de personalidades jurídicas do Sínodo Norte Paulistano e do Presbitério
Santana. DECISÃO: 1) Aprovar as seguintes recomendações: a) Encaminhar o assunto ao
escritório jurídico da IPIB, que deverá apresentar todas as alternativas possíveis para a
resolução do caso; b) Caso a alternativa apresentada pelo Escritório de Contabilidade em
seu relatório seja a escolhida, indicar a Rev. Ildemara Querina Bomfim, como
administradora geral, para assumir a administração provisória dos dois concílios, com a
missão de proceder ao encerramento das respectivas personalidades jurídicas; 3)

Encarregar o escritório de contabilidade da IPIB pelos trâmites de encerramento; 4)
Averiguar, junto às últimas diretorias dos Concílios, a existência dos relatórios financeiros
e qual destinação dada aos recursos existentes quando do encerramento das atividades
eclesiásticas; 5) Encarregar que a Tesouraria Geral da Assembleia Geral da IPIB arque
com as despesas para encerramento dos referidos concílios, no caso de não haver recursos
suficientes nos seus espólios; 6) Determinar que a Secretaria de Transparência e Ouvidoria
a STO faça o acompanhamento de todo esse processo, prestando relatório circunstanciado
da evolução da resolução do caso, na próxima reunião da COMEX-AG. Doc. 015/79ª
COMEX-AG - Do Ministério da Missão, encaminhando documento a respeito de
coordenação do GTI (Coordenadoria dos Adolescentes da IPIB). DECISÃO: Nomear o Rev.
Felipe Nobuo Kido para a coordenação do GTI. Doc. 016/79ª COMEX-AG - Do Ministério
da Missão, encaminhando documento comunicando que o Rev. Thiago Gigo Pereira
renunciou à sua nomeação como membro da Secretaria Pastoral e indicando o nome do
Rev. Valdemar de Souza para integrar a referida secretaria. DECISÃO: Acatar a renúncia
do Rev. Thiago Gigo Pereira à sua nomeação como membro da Secretaria Pastoral e
nomear o Rev. Valdemar de Souza para integrar a Secretaria Pastoral. Doc. 017/79ª
COMEX-AG - Do Ministério da Comunicação, encaminhando planejamento estratégico
para as publicações oficiais da IPIB. DECISÃO: Aprovar o planejamento estratégico do
Ministério da Comunicação para as publicações oficiais da IPIB, registrando-o nos
seguintes termos: “1) Levantamento de Custo de Produção - Para fins de referência, se
tivermos 2.000 assinantes para O Estandarte e mais 2.000 assinantes para Vida &
Caminho, o custo mensal de produção das publicações (diagramação, impressão e envio
pelos correios) é de R$ 27.700,00 (vinte e sete mil e setecentos reais). Esses dados foram
levantados no mês de janeiro/2021. O objetivo do Ministério da Comunicação, é que este
custo seja bancado pela venda de espaços publicitários. O Planejamento Estratégico nos
orientará no processo. 2) Reuniões com Grupo Focal - Um Grupo Focal é uma estratégia
de marketing, para levantarmos informações importantes, para a próxima etapa. O objetivo
é que sejam realizadas 2 reuniões com membros da COMEX-AG, ou com Presidentes de
Presbitérios e Sínodos, nos meses de fevereiro e março/ 2021, para levantar as
informações que nos municiarão com os dados para elaboração de questionário de
marketing com os membros da IPIB. 3) Elaboração e realização de questionário de
marketing - Com base nos dados levantados nos encontros do Grupo Focal, será elaborado
um questionário de marketing, no mês de abril/2021, para compreender o comportamento
do público consumidor das publicações da IPI do Brasil. Compreender esse comportamento
é fundamental para os ajustes, de modo que aumentemos a probabilidade de alcançar mais

assinantes. O questionário será realizado de maneira digital. 4) Campanha para novos
assinantes - Com os dados coletados e os resultados obtidos, será elaborada uma
campanha para a captação de novos assinantes, tanto para as publicações impressas,
como para o acesso a conteúdo exclusivo digital. Esta campanha será desenhada no mês
de junho e realizada no mês de julho/2021. Ainda de maneira incipiente, prevemos que a
retomada da impressão das publicações seja feita a partir de outubro/2021, a não ser que
os dados coletados apontem outra realidade. 5) Campanha especial de venda de espaços
publicitários - Para este momento inicial, precisaremos estabelecer contato com empresas
de membros da IPI do Brasil que invistam “por amor”, para viabilizar as publicações da IPI
do Brasil, de julho/2021 a junho/2022. A ideia é que, através da venda dos espaços
publicitários, alcancemos o custeio mensal de R$ 27.700,00 (vinte e sete mil e setecentos
reais), para que o valor das assinaturas seja empregado em sua totalidade, para o
investimento em novas mídias. 6) Investimento em novas mídias - Para fins de ilustração,
se definirmos o valor de assinatura combo (O Estandarte + Vida & Caminho + acesso
digital), pelo valor de custo de produção mensal, por assinante, teríamos um valor de
assinatura de R$ 166,20 (cento e sessenta e seis reais e vinte centavos)1. Este valor,
multiplicado por 2.000 assinantes, daria o valor anual de R$ 332.400,00 (trezentos e trinta
e dois mil e quatrocentos reais). Este valor deverá ser revertido nas mídias digitais, para
ampliar a presença digital das nossas publicações. 7) Um caso de sucesso - A experiência
com as vendas da agenda da IPI do Brasil, em dezembro/2020, foi determinante para
compreendermos um fator importante. A nossa força está em nossa federação. As vendas
foram realizadas em parceria com Sínodos e Presbitérios. Em duas semanas e meia, não
havia mais agendas disponíveis. Se cada Presbitério conseguir 32 assinantes, chegaremos
próximo ao número de 2.000 assinaturas, mais precisamente, a 1.984 assinaturas! É um
desafio realizável!” Doc. 018/79ª COMEX-AG - Do Ministério da Comunicação,
encaminhando relatório a respeito da situação atual da Associação Evangélica Literária
Pendão Real. DECISÃO: Determinar que a Diretoria da Assembleia Geral convoque a
Diretoria da Associação Evangélica Literária Pendão Real para providenciar uma solução
para a continuidade de seus trabalhos. Doc. 019/79ª COMEX-AG - Do Ministério da
Educação, encaminhando relatório a respeito da Comissão de História e Museu da IPIB.
DECISÃO: Tomar conhecimento e arquivar. Doc. 020/79ª COMEX-AG - Da representação
da IPIB junto à Missão Evangélica Caiuá, encaminhando relatório da instituição referente
ao ano de 2020. DECISÃO: 1) Tomar conhecimento e arquivar; 2) Registrar apreciação
pelo trabalho realizado pela Missão Evangélica Caiuá, encaminhando ofício à instituição, e
render graças a Deus por esse importante ministério, tendo orado nesse sentido a Revª.

Jaqueline Paes. Doc. 021/79ª COMEX-AG - Do Comitê de Compliance em Proteção de
Dados da IPIB, solicitando dilatação de prazo para apresentação de seu trabalho.
DECISÃO: Conceder dilatação de prazo para o Comitê de Compliance realizar e apresentar
o seu trabalho. Doc. 022/79ª COMEX-AG - Da Comissão Especial nomeada para analisar
procedimentos referente ao despojamento administrativo pelo Presbitério Sorocaba do Rev.
Heitor Beranger Júnior. DECISÃO: 1) Aprovar o referido relatório; 2) Advertir o Sínodo Sul
de São Paulo pela maneira precipitada como tratou o caso; 3) Advertir o Presbitério de
Sorocaba pela desídia demonstrada na condução da situação; 4) Determinar ao Presbitério
de Sorocaba a aplicação do disposto no artigo 40 da Lei Complementar ao irmão Heitor
Beranger Júnior, despojando-o administrativamente sem censura do ministério pastoral,
devido ao lapso temporal de 4 anos de disponibilidade ativa, e arrolando-o como membro
de uma das igrejas de sua jurisdição; 5) Determinar que a Secretaria Geral da IPIB
encaminhe documento a todos os ministros da Palavra e dos Sacramentos da IPIB,
orientando-os não procurarem a Justiça comum para resolução de assuntos eclesiásticos.
AUTORIZAÇÃO PARA SAÍDA PARA REUNIÃO: Concede-se autorização aos Rev. Ézio
Martins de Lima e Presb. Moacir Enos Rosa para se retirarem da reunião. REGISTROS: 1)
Agradecimento por parte do Rev. Edson Augusto Rios pela intercessão da igreja em seu
favor durante seu período de enfermidade; 2) Relatório verbal do ministro da Comunicação,
Rev. Eugênio Sória Anunciação, acerca do “Proclame Online”, realizado de 15 a 20 de
março de 2021; 3) Relatório do secretário Pastoral, Rev. Mário Sérgio Góis, acerca dos
pastores infectados pelo Covid-19: “1) Lista de pastores/as afetados/as pela Covid-19: 1.1.
Em estado grave com tratamento mais intensivo: 1.1.1. Rev. Wellington Barbosa –
Campinas (Presb. Campinas), 1.1.2. Rev. Nílton Vieira – Osasco (Presb, Osasco), 1.1.3.
Rev. Marcelo Gomes – Maringá (Presb. Maringá), 1.1.4. Rev. Kainã Lopes – São Paulo
(Presb. Leste Paulistano), 1.1.5. Rev. Márcio Marques – Florianópolis (Presb. Grande
Florianópolis), 1.1.6. Rev. Lazaro Alves da Silva Sobrinho – Guarulhos (Presb. Leste
Paulistano), 1.1.7. Rev. Clayton Marçal Azevedo - Presbitério Mato Grosso do Sul. 1.2.
Falecidos devido à pandemia: 1.2.1. Rev. Elias Franco de Campos – Limeira (Presb.
D’Oeste), 1.2.2. Rev. Joaquim Plácido Ribeiro Filho – Jales (Presb. Noroeste Paulista),
1.2.3. Rev. Artêmio Langue Paulucci Júnior – Arapongas (Presb. Arapongas), 1.2.4. Rev.
Eduardo Tavares – Arapongas (Presb. Arapongas), 1.2.5. Pré-candidato Fábio Yoshiki
Suzuki – Narandiba (Pres. Pte Prudente), 1.2.6. Rev. Synésio Pereira Lima Filho – Osasco
(Presb. Osasco), 1.2.7. Rev. Antônio Pio de Medeiros – Abreu e Lima (Presb. Pernambuco).
2) Outras enfermidades: 2.1. Revª. Ana Isaura Lima – Aracaju (Presb. Sergipe), 2.2. Rev.
Flávio Antônio Santana – Campinas (Presb. Campinas) e 2.3. Rev. Valdir Mariano – São

Luís (Presb. Norte). 3) Falecimento por outros motivos: Rev. Cristiano Fiori Zioli – Pres.
Venceslau (Presb. Presidente Prudente)”. INFORMAÇÕES DA DIRETORIA DA
ASSEMBLEIA GERAL: 1) A cada quinze dias, todas as terças-feiras, às 10h, são
realizadas reuniões devocionais virtuais com participação da diretoria, ministérios,
secretarias, autarquias e colaboradores. 2) No próximo dia 29/3/2021, segunda-feira, a
partir das 20h, será realizada a terceira live do ano da Comissão de História e Museu da
IPIB, tendo como tema: A “Antioquia da Sorocabana” e o Rev. Azor Etz Rodrigues: 80 anos
da “Escola Missionária” de Assis (1941). 3) No próximo dia 3/4/2021, sábado, a partir das
19h30, será realizada a primeira celebração nacional virtual do ano – Culto da Paixão e da
Ressurreição – com proclamação da Palavra pelo Rev. Alex Sandro dos Santos e
celebração da Eucaristia conduzida pela Reva. Ildemara Querina Bomfim. 4) No próximo
dia 25/4/2021, domingo, a Secretaria de Evangelização promoverá a Mobilização + Vida,
realizando o Dia Nacional de Evangelização, com o objetivo de termos uma grande colheita
em nossas igrejas de pessoas transformadas pelo Evangelho. REGISTRO DE PESAR
PELO FALECIMENTO DE PASTORES DEVIDO À COVID-19: Rev. Elias Franco de
Campos – Limeira (Presb. D’Oeste); Rev. Joaquim Plácido Ribeiro Filho – Jales (Presb.
Noroeste Paulista); Rev. Artêmio Langue Paulucci Junior – Arapongas (Presb. Arapongas);
Rev. Eduardo Tavares – Arapongas (Presb. Arapongas); Pré-candidato ao ministério
pastoral Fábio Yoshiki Suzuki – Narandiba (Pres. Presidente Prudente); Rev. Synésio
Pereira Lima Filho – Osasco (Presb. Osasco); Rev. Antônio Pio de Medeiros – Abreu e Lima
(Presb. Pernambuco). ENCERRAMENTO: A 79ª Reunião da COMEX-AG foi encerrada às
17h15 com oração feita pelo Rev. Leontino e bênção pelo presidente. Para constar, eu,
Rev. Alex, 1º secretário, lavrei a presente ata que também é assinada pelos membros da
Diretoria presentes à reunião.

ATA DA 80ª REUNIÃO DA COMISSÃO EXECUTIVA DA ASSEMBLEIA GERAL DA
IGREJA PRESBITERIANA INDEPENDENTE DO BRASIL
EXERCÍCIO 2019–2023

DATA/HORA/LOCAL: No dia 30/4/2021, às 16h10min, reuniu-se, por videoconferência
pela plataforma Zoom, a Comissão Executiva da Assembleia Geral da Igreja Presbiteriana
Independente do Brasil (COMEX-AG). PRESIDENTE: Rev. João Luiz Furtado.
SECRETÁRIO: Rev. Moacir Enos Rosa. VERIFICAÇÃO DE PRESENÇA: DIRETORIA:
presidente: Rev. João Luiz Furtado; 1º vice-presidente: Rev. Ézio Martins de Lima; 2º
vice-presidente: Rev. Leontino Farias dos Santos; 2º Secretário: Rev. Moacir Enos Rosa.
REPRESENTAÇÃO SINODAL: Sínodo Meridional: Presb. Luiz Carlos Morosini; Sínodo
Ocidental: Rev. Antônio Carlos Alves; Sínodo Oeste Paulista: Presb. Edvander Santos
Esteves; Sínodo Pantanal: Rev. Edson Augusto Rios; Sínodo Rev. Jonan Joaquim da
Cruz: Presb. Marcos Messias Sales Santos; Sínodo Rev. Jonas Dias Martins: Presbª.
Sônia Regina Machado dos Santos; Sínodo Rev. Manoel Machado: Rev. Diego
Alessandro da Silva Moura; Sínodo Sul de São Paulo: Rev. Evaldo Nogueira de Souza;
Sínodo Osasco: Rev. Carlos Eduardo Araújo; Sínodo Vale do Rio Paraná: Rev. Edy
Francisco Machado; Sínodo Rio-São Paulo: Rev. Marcos Paulo de Oliveira. OUTROS
MEMBROS DA COMEX-AG: Secretaria Geral: Rev. Gerson Correia de Lacerda;
Administração Geral: Revª. Ildemara Querina Bomfim; Tesouraria: Presb. Paulo Guarini
Cassão. AUSENTES: Diretoria: 1º secretário; Sínodos: Sínodo Brasil Central, Sínodo das
Minas Gerais, Sínodo São Paulo e Sínodo Sudoeste Paulista. OUTRAS PRESENÇAS:
Rev. Paulo César de Souza, secretário de Transparência e Ouvidoria; Revª. Jaqueline
Paes, ministra da Missão; Rev. Eugênio Anunciação, ministro da Comunicação; Rev. José
Ilson Venâncio, assessor de Estatística; Presb. Augusto César Damasceno de Carvalho e
Víctor Gimez Rosa, especialistas em mercado financeiro. Todas as presenças poderão ser
comprovadas no arquivo da gravação da reunião à disposição no Escritório Central da IPIB.
QUÓRUM: Havendo quórum, o presidente declarou abertos os trabalhos da 80ª Reunião
da Comissão Executiva da Assembleia Geral da IPIB, Exercício 2019 - 2023.
DEVOCIONAL: A reunião teve início com uma oração feita pelo Rev. Moacir Eno Rosa.
ENTRADA DE DOCUMENTOS E DECISÕES: Doc. 001/80ª COMEX-AG - Da Diretoria da
Assembleia Geral, encaminhando propostas sobre aplicação de recursos advindos da
venda da Chácara Bethel. DECISÃO: Aprovar as propostas nos seguintes termos: 1)
Nomear Comissão de Especial de Assessoria de Investimentos integrada pelos irmãos
Presb. Augusto César Damascenos de Carvalho e Victor Gimenez Rosa para auxiliar a

Diretoria da Assembleia Geral na aplicação dos recursos advindos da venda da Chácara
Bethel, em Sorocaba, SP; 2) Aplicar os recursos advindos da venda da Chácara Bethel, em
Sorocaba, SP, através do Banco Safra, em carteira de investimentos diversificada, de
acordo com orientação de especialistas desse banco; 3) Autorizar a Diretoria da Assembleia
Geral da alterar a aplicação dos investimentos, após consulta à Comissão Especial de
Assessoria de Investimentos, tendo em vista a volatilidade do mercado financeiro; 4)
Autorizar a Diretoria da Assembleia Geral a proceder abertura de conta em nome da IPIB
no Branco Safra. Doc. 002/80ª COMEX-AG - Da Secretaria de Transparência e Ouvidoria,
encaminhando relatório a respeito do processo de contratação de assessoria de
investimentos para aplicação dos recursos advindos da Chácara Bethel, em Sorocaba, SP.
DECISÃO: 1) Tomar conhecimento do relatório nos seguintes termos: 1.1. A Diretoria da
Assembleia Geral cumpriu o que lhe foi determinado na última reunião da COMEX-AG; 1.2.
A STO acompanhou todo o processo de escolha para apresentar este relatório; 1.3. A
melhor proposta para a IPIB, em nosso entendimento, foi a escolhida pela Diretoria da
Assembleia Geral para a aplicação dos recursos; 1.4. A Comissão Executiva da Assembleia
Geral tem de ter claro que a proposta escolhida apresenta risco moderado ao capital
investido, podendo, desta maneira, sofrer oscilações, não sendo garantida rentabilidade
real, podendo haver inclusive prejuízos. Porém, diante do atual cenário econômico nacional
e internacional, é a melhor alternativa para que não haja depreciação do patrimônio
adquirido. Investimentos tradicionais, como poupança e CDBs, com a atual taxa Selic,
embora não apresentem riscos, a longo prazo levarão à depreciação do capital, pois
rendem menos que a inflação; 1.5. É indispensável que haja diversificação, para que se
possa gerenciar os riscos; 1.6 Ao aprovar a proposta trazida, a COMEX-AG está dando a
prerrogativa para a sua Diretoria realizar as alocações de recursos, de acordo com as
recomendações do gerente de investimento do Banco Safra. Assim, a COMEX-AG autoriza
a aplicação dos recursos, mas a gestão da aplicação fica a cargo da Diretoria da AG, com
o Tesoureiro Geral sendo o responsável pelo acompanhamento e operacionalização das
aplicações; 2) Aprovar os seguintes procedimentos: 2.1. Definir que o prazo mínimo de
investimento antes de realização de qualquer resgate será de 2 (dois) anos para que se
possa auferir os melhores resultados, uma vez que, quanto maior for o prazo, melhores
serão as condições de taxas; 2.2. Determinar que a Tesouraria Geral apresente à COMEXAG relatório semestral a respeito do capital investido, acompanhado de pareceres da
Secretaria de Transparência e Ouvidoria, do Conselho Fiscal e da Comissão de Especial
de Assessoria de Investimentos. ENCERRAMENTO: A 80ª Reunião da COMEX-AG foi
encerrada às 17h30 com oração feita pela Revª. Ildemara e bênção pelo presidente. Para

constar, eu, Rev. Moacir Enos Rosa, 2º secretário, lavrei a presente ata que também é
assinada pelos membros da Diretoria presentes à reunião.

ATA DA 81ª REUNIÃO DA COMISSÃO EXECUTIVA DA ASSEMBLEIA GERAL DA
IGREJA PRESBITERIANA INDEPENDENTE DO BRASIL
EXERCÍCIO 2019–2023
DATA/HORA/LOCAL: No dia 18 de junho de 2021, às 9h05, reuniu-se, por
videoconferência pela plataforma Zoom, a Comissão Executiva da Assembleia Geral da
Igreja Presbiteriana Independente do Brasil (COMEX-AG). PRESIDENTE: Rev. João Luiz
Furtado. SECRETÁRIO: Rev. Alex Sandro dos Santos. VERIFICAÇÃO DE PRESENÇA:
DIRETORIA: presidente: Rev. João Luiz Furtado; 1º vice-presidente: Rev. Ézio Martins
de Lima; 2º vice-presidente: Rev. Leontino Farias dos Santos; 1º secretário: Rev. Alex
Sandro dos Santos; 2º Secretário: Rev. Moacir Enos Rosa.

REPRESENTAÇÃO

SINODAL: Sínodo Brasil Central: Rev. João Batista Dias; Sínodo Meridional: Presb. Luiz
Carlos Morosini; Sínodo das Minas Gerais: Rev. Galdino Acassio Gomes da Silva; Sínodo
Ocidental: Rev. Hamilton Sant´Ana Moreira; Sínodo Oeste Paulista: Presb. Edvander
Santos Esteves; Sínodo Pantanal: Rev. Edson Augusto Rios; Sínodo Rev. Jonan
Joaquim da Cruz: Presb. Marcos Messias Sales Santos; Sínodo Rev. Jonas Dias
Martins: Presbª. Sônia Regina Machado dos Santos; Sínodo Rev. Manoel Machado: Rev.
Diego Alessandro da Silva Moura; Sínodo Rio-São Paulo: Rev. Marcos Paulo de Oliveira;
Sínodo São Paulo: Rev. Gilberto dos Santos Rodrigues; Sínodo Setentrional: Rev.
Neilton Diniz Silva; Sínodo Sudoeste Paulista: Rev. Kleuber Leal da Silva; Sínodo Sul de
São Paulo: Rev. Evaldo Nogueira de Souza; Sínodo Vale do Rio Paraná: Rev. Sérgio Gini.
OUTROS MEMBROS DA COMEX-AG: Secretaria Geral: Rev. Gerson Correia de Lacerda;
Administração Geral: Revª. Ildemara Querina Bomfim; Tesouraria Geral: Presb. Paulo
Guarini Cassão. AUSENTES: Sínodo Borda do Campo e Sínodo Osasco. DEMAIS
PRESENÇAS: Rev. Paulo César de Souza, secretário de Transparência e Ouvidoria; Rev.
Eugênio Anunciação, Ministério da Comunicação; Rev. Silas de Oliveira, Ministério da
Educação; Rev. Mário Sérgio Góis, Secretaria de Ação Pastoral; Rev. José Ilson Venâncio,
Assessoria de Estatística; Rev. Roberto Viani, Assessoria Jurídica; e Edgar José Carbonell
Menezes, Movimento Nacional de Oração. Todas as presenças poderão ser comprovadas
no arquivo da gravação da reunião à disposição no Escritório Central da IPIB. QUÓRUM:
Havendo quórum, o presidente declarou abertos os trabalhos da 81ª Reunião da Comissão
Executiva da Assembleia Geral da IPIB, Exercício 2019 - 2023. DEVOCIONAL: Constou de
oração feita pelo Rev. Gilberto; leitura bíblica do texto de Jeremias 1.7-10 e meditação feita
pelo Rev. Leontino; e oração feita pelo Rev. João Batista. HORÁRIO REGIMENTAL: Foi
estabelecido o seguinte horário regimental: das 9h às 12h30; intervalo para o almoço das

12h30 às 13h30; retorno às 13h30 e encerramento às 18h. ENTRADA DE DOCUMENTOS
E DECISÕES: DOC. 001/81ª COMEX-AG - Do Sínodo Brasil Central, encaminhando
documento do Presbitério Rondônia, solicitando documentos de imóveis (templo e casa
pastoral) na cidade de Vilhena, RO, já doados pela Assembleia Geral, em sua 11ª reunião,
de 31/7 a 4/8/2021, àquele concílio. Decisão: Tomar conhecimento e encaminhar à
Administração Geral para providenciar o atendimento à solicitação. DOC. 002/81ª COMEXAG - Do Sínodo Rio-São Paulo, encaminhando documento do Presbitério Rio-Sul, enviando
posicionamento e consulta a respeito de questões de gênero e família. Decisão: Aprovar a
seguinte resolução: 1) Responder ao Sínodo Rio-São Paulo que a IPIB continua a afirmar
o que o documento explicita com base nas Escrituras Sagradas e na Confissão de Fé de
Westminster; 2) Diante das discussões atuais a respeito de gênero, afirmar que a IPIB
mantém seu posicionamento já explicitado em documentos oficiais aprovados por sua
Assembleia Geral; 3) Responder ao Sínodo Rio-São Paulo que o posicionamento
doutrinário e pastoral da Faculdade de Teologia de São Paulo da IPIB (FATIPI) a respeito
das “novas configurações da família” é fiel ao ensino das Escrituras, à Confissão de Fé de
Westminster e aos documentos oficiais já aprovados pela Assembleia Geral da IPIB; 4)
Determinar que o Sínodo observe o ordenamento jurídico para o encaminhamento de
candidatos presenciais à FATIPI; 5) Afirmar que a IPIB mantém

que as Escrituras

Sagradas, tanto o Antigo como o Novo Testamento como regra de fé e prática, o que nos
conduz a rejeitar a linguagem de gênero inclusiva que exclui o masculino e o feminino,
substituindo-os por um gênero único neutro; 6) Delegar à Diretoria da AG a nomeação de
comissão especial para elaborar proposta à Assembleia Geral a respeito da linguagem
inclusiva de gênero. DOC. 003/81ª COMEX-AG - Do Sínodo Sudoeste Paulista,
encaminhando quatro propostas: 1) Criação de capítulo no Regimento Interno da AG sobre
Sessão Solene de Ordenação de Ministros da Palavra e Sacramentos; 2) Revisão do Ofício
para o Culto, nas Ordenações Litúrgicas; 3) Ampliação do prazo para entrega de estatísticas
das igrejas locais; 4) Elaboração de dispositivo automático de comprovação de recebimento
de estatísticas das igrejas locais. Decisões: 1) Quanto à primeira proposta, não atender
visto que o Regimento Interno já tem um capítulo sobre sessões especiais que atende ao
requerido; 2) Quanto à segunda proposta, aprovar e encaminhar à Comissão de Textos
Legais que está preparando uma revisão nos textos para a devida adequação; 3) Quanto à
terceira proposta, não atender à solicitação; 4) Quanto à quarta proposta, aprovar e
encaminhar à área responsável pela informática da IPIB a fim de que elabore um dispositivo
automático de comprovação do recebimento da Estatística no ato do envio. DOC. 004/81ª
COMEX-AG - Do Sínodo Vale do Rio Paraná, encaminhando pedido de informações sobre

plano de previdência privada de pastores. Decisão: 1) Enviar documento a todos dos
sínodos informando os percentuais de rendimento e as taxas de administração do plano de
previdência privada de pastores (IPIB-Prev); 2) Solicitar à Administração Geral que promova
novos estudos de mercado para avaliar a competitividade do plano de previdência dos
pastores. DOC. 005/81ª COMEX-AG - Do Sínodo Vale do Rio Paraná, solicitando melhoria
no sistema de estatísticas/Jetro. Decisão: Aprovar a criação de campo específico no
formulário de estatística para lançamento de ofertas destinadas à aquisição, reforma ou
construção. DOC. 006/81ª COMEX-AG - Do Ministério da Missão, encaminhando
alterações do Projeto Todos Juntos em Missão. Decisão: 1) Tomar conhecimento do projeto
“Todos em Missão” com as alterações feitas pela 77 a COMEX-AG; 2) Autorizar que seja
dada prioridade no atendimento aos que estão em tratamento da Covid-19 "incluir no
programa "todos juntos em missão" liberação de recursos para tratamento de saúde e não
dar prioridade. (salvo engano);; 3) Comunicar aos presbitérios a aprovação dessas
alterações. DOC. 007/81ª COMEX-AG - Do Ministério da Missão, encaminhando os
seguintes documentos da Secretaria de Ação Social e Diaconia: 1) Mostruário de Projetos
da Diaconia; 2) Projeto Maná; 3) Projeto Água Viva; 4) Projeto Igrejas Verdes. Decisão.
Tomar conhecimento e registrar um voto de apreciação pelo trabalho desenvolvido pela
Secretaria de Ação Social e Diaconia. DOC. 008/81ª COMEX-AG - Do Ministério da Missão,
encaminhando proposta da Secretaria Pastoral de aquisição de livro a ser ofertado no Dia
do/a Pastor/a e do/a Missionário/a doc 008 - mencionar o nome do livro que deveria ser
doado e constar a recomendação aos presbitérios para indicarem o livro aos pastores,
(salvo engano) . Decisão: Não aprovar a proposta de aquisição de livro a ser ofertado no
Dia do/a Pastor/a e do/a Missionário/a. DOC. 009/81ª COMEX-AG - Do Ministério da
Missão, encaminhando indicação de Ákila Relke Kneube Moreira para a Coordenadoria
Nacional de Criança, acompanhada de perfil da indicada. Decisão: Acatar a renúncia do
Rev. Rodrigo Gasque Jordan e nomear a irmã Ákila Relke Kneube Moreira para a
Coordenadoria Nacional de Criança. DOC. 010/81ª COMEX-AG - Do Ministério da
Comunicação, encaminhando proposta de Campanha de Atualização do Logotipo da IPIB.
Decisão: Autorizar a realização de Campanha de Atualização do Logotipo da IPIB.
DOC.011/81ª COMEX-AG - Do Ministério da Comunicação, encaminhando relatório de
pesquisa de satisfação de Vida & Caminho e O Estandarte. Decisão: Tomar conhecimento.
SUSPENSÃO E RETOMADA DOS TRABALHOS: Os trabalhos foram suspensos às 12h25
para almoço e retomados às 13h33, com oração feita pelo Presb. Marcos Sales. ENTRADA
DE DOCUMENTOS E DECISÕES: DOC. 012/81ª COMEX-AG - Da Tesouraria Geral,
encaminhando relatório; Decisão: 1) Tomar conhecimento; 2) Solicitar à Tesouraria Geral

a revisão da relação das igrejas inadimplentes dos anexos 3 e 4. DOC. 013/81ª COMEXAG - Da Administração Geral, solicitando apoio para identificação de imóveis em nome da
IPIB. Decisão: Tomar conhecimento e dar apoio para identificação de imóveis em nome da
IPIB. DOC. 014/81ª COMEX-AG - Da Administração Geral, solicitando apoio para
identificação de projetos sociais e escolas nas igrejas locais. Decisão: Tomar conhecimento
e dar apoio para identificação de projetos sociais e escolas nas igrejas locais. DOC. 015/81ª
COMEX-AG - Da Administração Geral, apresentando relatório a respeito das Publicações
João Calvino. Decisão: Tomar conhecimento e arquivar. DOC. 016/81ª COMEX-AG - Da
Secretaria de Transparência e Ouvidoria, encaminhando documento de normatização das
rotinas da Tesouraria Geral da IPIB. Decisão: Deixar documento sobre a mesa para que
seja providenciado o seu aperfeiçoamento. DOC. 017/81ª COMEX-AG - Da Assessoria de
Estatística, apresentando relatório estatístico referente ao ano de 2020. Decisão: 1) Tomar
conhecimento do relatório da Assessoria de Estatística referente ao ano de 2020; 2)
Determinar o prazo de 30 dias para que as igrejas inadimplentes preencham e encaminhem
seus relatórios estatísticos referentes ao ano de 2020, findo o qual será instaurado o rito de
Processo Administrativo pelos seus presbitérios às igrejas que não o fizerem. DOC. 18/81ª
COMEX-AG - Do Movimento Nacional de Oração, apresentando relatório. Decisão: a)
Tomar conhecimento; b) Solicitar aos Presbitérios que constituam torres de oração até o
dia 31/07/2021, em parceria com o Movimento Nacional de Oração. DOC. 019/81ª COMEXAG - Da Aliança de Igrejas Presbiterianas e Reformadas da América Latina, encaminhando
documento da Igreja Presbiteriana Reformada em Cuba. Decisão: Aprovar realizações de
orações em favor do fim do embargo imposto pelos Estados Unidos a Cuba. DOC. 020/81ª
COMEX-AG - Da Associação Evangélica Literária Pendão Real, comunicando decisões já
tomadas e solicitando verba suplementar no valor de R$ 60.000,00 para sua dotação
orçamentária. Decisão: 1) Tomar conhecimento do relatório e das decisões tomadas pela
diretoria da Associação Evangélica e Literária Pendão; 2) Atender o pedido de
suplementação de verba de R$ 60.000,00; 3) Determinar que a diretoria da Pendão Real
dê os passos adequados para a extinção do contrato de trabalho do gerente da Pendão
Real, Rev. Cleber Coelho. DOC. 021/81ª COMEX-AG - Do Sínodo Pantanal, encaminhando
documento do Presbitério Conesul, solicitando: a) ajuda financeira para a 1ª IPI de Naviraí,
MS, que teve suas instalações afetadas por forte vendaval; b) perdão de débitos da 1ª IPI
de Naviraí referentes a contribuições que estão em atraso desde janeiro de 2021. Decisão:
Considerando a situação de calamidade enfrentada pela IPI de Naviraí, decide: 1) Doar da
Tesouraria Geral à IPI de Naviraí o valor de R$70.000,00 para ajudar na reconstrução de
suas instalações; 2) Suspender, até o final do ano de 2021, o repasse devido à AG pela IPI

de Naviraí; 3) Remeter à AG o pedido de isenção da dívida solicitada pela IPI de Naviraí;
4) Organizar campanha de ajuda à IPI de Naviraí com vistas à recuperação de suas
instalações autorizando a Diretoria da AG a estabelecer sua meta e período. Foi feita oração
pelo Rev. Evaldo em favor da IPI de Naviraí. Informações e Comunicações da Diretoria
da Assembleia Geral. 1) A cada quinze dias, todas as terças-feiras, às 10h, são realizadas
reuniões devocionais virtuais com participação da diretoria, ministérios, secretarias,
autarquias e colaboradores (a última foi no dia 15/6 e a próxima será no dia 29/6). 2)
Programação do 118º aniversário de organização da IPIB: -Semana Nacional de Oração
pelo Movimento Nacional de Oração: de 23 a 29 de julho (de sexta a quinta-feira), às 20h;
-Celebrações a serem programadas pelos presbitérios e sínodos: dia 30 de julho (sextafeira); -Celebração Nacional: dia 31 de julho (sábado), às 19h30, com proclamação da
Palavra pelo Rev. João Luiz Furtado, presidente da Assembleia Geral, e celebração da Ceia
do Senhor ministrada pelo Rev. Valdinei Aparecido Ferreira, pastor da 1ª IPI de São Paulo;
-Celebração nas igrejas locais: dia 1º de agosto (domingo). 3) Projeto de publicações do
Núcleo de Apoio ao Ministério Feminino (NAMFE): -Publicação com fundamentação
teológica (para material de pesquisa): coletânea de artigos relacionados à ordenação
feminina e outros, com uma linguagem teológica. -Publicação para formação das bases
com viés pedagógico: reflexões abrangentes com linguagem mais simples, com estudos e
perguntas para reflexão, abordando temas como: viuvez, violência; contra a mulher
(tipificações de abuso); mulheres separadas/solteiras; mães solos; etc. - As autoras serão
pastoras da IPIB escolhidas pelo NAMFE e a organizadora será a Rev. Shirley Proença,
coordenadora do curso de Teologia presencial da FATIPI. 4) Relatório verbal do Secretário
Pastoral a respeito da situação de pastores/as infectados/as pela Covid – 19. 5) Visita do
Rev. Dr. Mark Mueller, diretor executivo da The Outreach Foundation, no próximo mês de
outubro. 6) Publicação em forma de livro dos Cadernos do Centenário de O Estandarte. 6)
Relatório do Sínodo das Minas Gerais a respeito das providências tomadas em
cumprimento à decisão da Comex-AG sobre processo envolvendo o Rev. Éber Bittencourt.
VOTOS DE PESAR – Foi registrado voto de pesar pelo falecimento dos Revs. Sidnei Toledo
Garcia, em 15/03/2021; Cristiano Fiori Zioli, em 24/04/2021; Nilton Vieira, em 26/03/2021;
Othoniel Gonçalves, em 24/04/2021; Clayton Martins de Azevedo, em 05/05/2021; José
Butturi,

em

30/05/2021;

e

Joaquim

Francisco

Ribeiro

Neto,

em

11/06/2021.

ENCERRAMENTO: A 81ª Reunião da COMEX-AG foi encerrada às 18h05 com oração feita
pelo Rev. Kleuber e bênção pelo presidente. Para constar, eu, Rev. Alex, 1º secretário, lavrei
a presente ata que também é assinada pelos membros da Diretoria presentes à reunião.

ATA DA 82ª REUNIÃO DA COMISSÃO EXECUTIVA DA ASSEMBLEIA GERAL DA
IGREJA PRESBITERIANA INDEPENDENTE DO BRASIL
EXERCÍCIO 2019–2023
24/09/2021

DATA/HORA/LOCAL: No dia 24 de setembro de 2021, às 9h07, reuniu-se, por
videoconferência pela plataforma Zoom, a Comissão Executiva da Assembleia Geral da
Igreja Presbiteriana Independente do Brasil (COMEX-AG). PRESIDENTE: Rev. João Luiz
Furtado. SECRETÁRIO: Rev. Moacir Enos Rosa. VERIFICAÇÃO DE PRESENÇA:
DIRETORIA: presidente: Rev. João Luiz Furtado; 1º vice-presidente: Rev. Ézio Martins
de Lima; 2º vice-presidente: Rev. Leontino Farias dos Santos; 2º secretário: Presb.
Moacir Enos Rosa. REPRESENTAÇÃO SINODAL: Sínodo Brasil Central: Presb. Durval
Oliveira Santos; Sínodo Meridional: Presb. Luiz Carlos Morosini; Sínodo das Minas
Gerais: Rev. Galdino Acassio Gomes da Silva; Sínodo Ocidental: Rev. Antônio Carlos
Alves; Sínodo Oeste Paulista: Presb. Edvander Santos Esteves; Sínodo Pantanal: Rev.
Duanir Martins Ferreira; Sínodo Rev. Jonan Joaquim da Cruz: Presb. Marcos Messias
Sales Santos; Sínodo Rev. Jonas Dias Martins: Presb. Sônia Regina Machado dos
Santos; Sínodo Rev. Manoel Machado: Rev. Diego Alessandro da Silva Moura; Sínodo
Rio-São Paulo: Rev. Marcos Paulo de Oliveira; Sínodo São Paulo: Rev. Gilberto dos
Santos Rodrigues; Sínodo Setentrional: Rev. Neilton Diniz Silva; Sínodo Sudoeste
Paulista: Rev. Clayton Leal da Silva (no período da manhã) e Rev. Marcos Kopeska
Paraizo (no período da tarde); Sínodo Sul de São Paulo: Rev. Evaldo Nogueira de Souza;
Sínodo Vale do Rio Paraná: Rev. Sérgio Gini. OUTROS MEMBROS DA COMEX-AG:
Secretaria Geral: Rev. Gerson Correia de Lacerda; Administração Geral: Revª. Ildemara
Querina Bomfim; Tesouraria Geral: Presb. Paulo Guarini Cassão. AUSENTES: Da
Diretoria: 1º secretário, Rev. Alex Sandro dos Santos; Da Representação Sinodal:
Sínodos Borda do Campo e Osasco. DEMAIS PRESENÇAS: Rev. Paulo César de Souza,
Secretaria de Transparência e Ouvidoria; Edgar José Carbonell Menezes, Movimento
Nacional de Oração; Rev. Eugênio Anunciação, Ministério da Comunicação; Rev. Jaqueline
Regina Paes, Ministério da Missão; Rev. Silas de Oliveira, Ministério da Educação; Rev.
José Ilson Venâncio, Assessoria de Estatística; Rev. Roberto Viani, Assessoria Jurídica;
Rev. Reginaldo von Zuben, Diretor da Faculdade de Teologia de São Paulo da Igreja
Presbiteriana Independente do Brasil (FATIPI); Rev. Assir Pereira, presidente da Fundação
Eduardo Caros Pereira (FECP); Rev. Paulo Eduardo Cesquim, secretário executivo da
FECP; Dr. Maichon Sacchi, advogado do Escritório Jurídico que presta serviços à IPIB;

Ákila Relke Kneube Moreira, conselheira da Coordenadoria Nacional de Crianças (CNC).
Todas as presenças poderão ser comprovadas no arquivo da gravação da reunião à
disposição no Escritório Central da IPIB. QUÓRUM: Havendo quórum, o presidente
declarou abertos os trabalhos da 82ª Reunião da Comissão Executiva da Assembleia Geral
da IPIB, Exercício 2019 - 2023. DEVOCIONAL: Leitura bíblica de 1 Timóteo 4.1-5, breve
meditação e oração feitas pelo Rev. Moacir Enos Rosa. HORÁRIO REGIMENTAL: Foi
estabelecido o seguinte horário regimental: almoço de 12h30 às 13h30; encerramento às
18h. ENTRADA DE DOCUMENTOS E DECISÕES: DOC. 001/82ª COMEX-AG - Do Sínodo
Minas Gerais encaminhando decisão em processo disciplinar instaurado contra ministro
sob sua jurisdição, acompanhada de ata da reunião que deliberou sobre o assunto.
Decisão: Tomar conhecimento e arquivar. DOC. 002/82ª COMEX-AG - Do Sínodo Rio-São
Paulo encaminhando documento do Presbitério Rio-Sul com propostas referentes a reforma
da Constituição, Lei Complementar, Estatutos e Código Eleitoral, no que tange à questão
da realização de reuniões digitais/ on-line, presenciais, eletrônicas ou híbridas, nas igrejas
locais, concílios e comissões. Decisão: Encaminhar o documento à Comissão de Textos
Legais. DOC. 003/82ª COMEX-AG - Do Sínodo Rio-São Paulo encaminhando Recurso
Administrativo do Presbitério Rio de Janeiro sobre decisão da Diretoria do Sínodo Rio-São
Paulo referente ao pedido de transferência de sínodo. Decisão: Rejeitar o Recurso
Administrativo do Presbitério Rio de Janeiro sobre decisão da Diretoria do Sínodo Rio-São
Paulo referente ao pedido de transferência de sínodo e de ofício delegar poderes à Diretoria
da Assembleia Geral para buscar a conciliação dos presbitérios com o Sínodo Rio-São
Paulo. DOC. 004/82ª COMEX-AG - Do Sínodo Rev. Manoel Machado encaminhando
propostas em relação ao tema LGBTQIAP+. Decisão: Devolver o documento ao concílio
remetente para que seja reformulado com os devidos esclarecimentos, e remetido para a
Assembleia Geral da IPIB, que é o fórum competente para tratar do assunto. DOC. 005/82ª
COMEX-AG - Do Sínodo Rev. Manoel Machado encaminhando propostas referentes ao
tema dívidas das igrejas locais com a Assembleia Geral da IPIB. Decisão: Devolver o
documento ao Sínodo Rev. Manoel Machado para que seja reformulado com os devidos
esclarecimentos e remetido para a Assembleia Geral da IPIB, que é o fórum competente
para tratar do assunto. DOC. 006/82ª COMEX-AG - Do Ministério da Comunicação
encaminhando proposta de tema para o ano de 2022 na IPIB. Decisão: Adotar o seguinte
tema da IPIB para o ano de 2022 – “Por uma igreja corajosa” (1Co 16.13-14).
PRORROGAÇÃO DO HORÁRIO REGIMENTAL: Às 12h30, foi prorrogado o horário
regimental até o encerramento da análise do Doc. 007/8ª Comex-AG. DOC. 007/82ª
COMEX-AG - Do Ministério da Missão encaminhando proposta de parceria entre a

Secretaria de Evangelização e a Faculdade de Teologia de São Paulo da IPIB (FATIPI).
Decisão: Devolver o documento ao Ministério da Missão a fim de que seja reelaborado com
a participação da Fundação Eduardo Carlos Pereira e encaminhado para a próxima reunião
da Comex-AG. SUSPENSÃO E REINICIO DA SESSÃO. Às 13h é suspensa a sessão para
almoço com oração feita pelo Rev. Marcos Paulo e às 14h é retomada. DOC. 008/82ª
COMEX-AG - Da Administração Geral encaminhando relatórios referentes aos processos
judiciais em andamento e que estão sob a tutela dos escritórios Sucupira & Sacchi e Paulo
Ferraz Sociedade de Advogados. Decisão: Tomar conhecimento. DOC. 009/82ª COMEXAG - Da Secretaria de Transparência e Ouvidoria reapresentando documento sobre
procedimentos internos da Tesouraria Geral. Decisão: Aprovar e registrar nos seguintes
termos: “PROCEDIMENTOS INTERNOS TESOURARIA. 1. INTRODUÇÃO - O presente
documento tem por objetivo estabelecer a otimização dos recursos e das atividades da
Tesouraria Geral da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil (IPIB). 2. ESCOPO Atividades e controles realizados pela Tesouraria Geral da IPIB. 3. CAMPO DE
APLICAÇÃO - Área de Tesouraria Geral da IPIB e demais áreas envolvidas no processo.
4. ATRIBUIÇÕES DA TESOURARIA GERAL DA IPIB (LEGISLAÇÃO DA IPIB): - I Receber e registrar as receitas financeiras da Igreja, responsabilizando-se pela sua guarda
e movimentação; II - Efetuar os pagamentos regulares e os autorizados pela Comissão
Executiva da Assembleia Geral; III - Ter as contas em ordem e em dia, e apresentá-las com
o respectivo balancete e documentos, sempre que lhe ordene a Comissão Executiva da
Assembleia Geral. 5. PROCEDIMENTOS - 5.1. Contas a pagar e arrecadação
Acompanhamento diário dos compromissos financeiros, garantindo que os pagamentos
sejam feitos dentro do prazo. Controlar diariamente os valores arrecadados. Verificar toda
a tributação e taxas a recolher, antes de realizar os pagamentos. É responsabilidade da
Tesouraria Geral o controle e pagamento das despesas de viagens realizadas no âmbito
da IPIB, conforme determinado na legislação sobre o assunto. Emitir para a Administração
Geral, para a Secretaria de Transparência e Ouvidoria, e para a Presidência da Assembleia
Geral da IPIB, no final do dia, relatório dos valores arrecadados, das contas pagas e das
que vencerão no dia útil seguinte. Preparar e encaminhar, mensalmente, a documentação
da tesouraria ao escritório de contabilidade, para escrituração contábil. A tesouraria da IPIB
só pode realizar pagamentos que tenham previsão orçamentária. Gastos que excedam o
definido na peça orçamentária só poderão ser realizados com autorização da COMEX-AG.
Em casos de emergência, a Diretoria da AG pode autorizar os gastos excepcionais, dando
ciência e solicitando homologação à COMEX-AG, na reunião subsequente. Compete à
Tesouraria conferir, acompanhar e efetuar os pagamentos referentes ao RH da IPIB,

inclusive da folha de pagamentos das “Côngruas Eclesiásticas” Captação e elaboração do
Fluxo de Caixa previsto – 30 dias. A Tesouraria Geral é responsável pelo fluxo de caixa da
igreja. Cabe à área documentar as entradas e saídas, datas, prazos e outras informações
importantes. Ao final de cada mês, a Tesouraria Geral elaborará o fluxo de caixa que
consolida as previsões de caixa da igreja para o período de 30 dias do mês seguinte. Em
meados do mês corrente, o Tesoureiro Geral enviará e-mail aos departamentos, solicitando
as atualizações necessárias para planejamento do fluxo de caixa do mês posterior. A
Tesouraria Geral é responsável pelas previsões de encargos de bancos. 5.3. Análises e
monitoramento do Fluxo de Caixa. Em paralelo ao fluxo de caixa previsto, a Tesouraria
Geral providenciará diariamente o fluxo de caixa realizado, de forma a possibilitar a
avaliação da necessidade de serem tomadas medidas de garantia de liquidez do caixa,
realizando resgates de aplicações financeiras ou propondo à Diretoria da Assembleia
Geral/Comissão Executiva da Assembleia Geral a realização de empréstimos, objetivando
atender as obrigações financeiras de qualquer natureza a curto prazo. Havendo a
identificação de gastos muito superiores aos valores previstos, a Tesouraria Geral notificará
a Administração Geral para que esta providencie as correções necessárias junto ao(s)
departamento(s) responsável(eis). No caso de serem projetadas sobras de caixa, a curto
ou médio prazo, a Tesouraria Geral solicitará autorização da Diretoria da Assembleia Geral
para realizar aplicações financeiras, dentre as já aprovadas pela Comissão Executiva da
Assembleia Geral. Este procedimento objetiva garantir ao máximo o poder de compra do
valor disponível. Estas informações serão arquivadas em uma planilha específica, e
enviadas à Secretaria Geral, à Secretaria de Transparência e Ouvidoria e à Administração
Geral, via e-mail. 5.3.1. Arquivo de Fechamento Mensal do Fluxo de Caixa. Após o
fechamento de cada mês, as informações relevantes contidas no fluxo de caixa serão
colocadas em arquivo Excel compondo os principais fatos ocorridos naquele mês, e
encaminhados à Diretoria da Assembleia Geral, à Secretaria de Transparência e Ouvidoria,
ao Conselho Fiscal, à Administração Geral e à Secretaria Geral. 5.3.2. Elaboração do
Orçamento Anual. Compete ao Tesoureiro, em conjunto com o Secretário Geral e a
Administração Geral, a elaboração do orçamento bianual da IPIB, que deve ser
encaminhado para aprovação da COMEX-AG em sua última reunião do ano. Anualmente
será apresentada à COMEX-AG, relatório contendo a evolução do cumprimento do
orçamento e, se necessário, proposta de revisão orçamentária para o ano subsequente. A
Secretaria de Transparência e Ouvidoria é responsável por acompanhar a elaboração do
orçamento e fiscalizar a sua execução, devendo apresentar relatório anualmente, junto com
o relatório da tesouraria sobre o assunto. 5.4. Financiamentos. Ao identificar alguma

necessidade de financiamento para o caixa da igreja, a Tesouraria Geral buscará a melhor
alternativa de produtos junto aos bancos, a fim de minimizar os custos envolvidos,
providenciará a documentação, contrato e assinaturas. Ao efetivar o financiamento, toda a
documentação deve ser enviada à Contabilidade que presta serviços à IPIB, para que seja
feita a indicação das contas contábeis e os devidos lançamentos. Todo o controle deste
tipo de processo deve ser feito pela Tesouraria Geral através de planilhas em Excel e
arquivos físicos de contratos e demais documentações envolvidas. O Tesoureiro Geral
deverá conferir e contabilizar os encargos contidos em contrato, conforme periodicidade de
cobrança estipulada, bem como vencimentos e renovações necessárias. Todo
financiamento tem que ser aprovado anteriormente pela Comissão Executiva da
Assembleia Geral. 5.5. Caixinha em moeda nacional. A Tesouraria Geral mantém um
caixinha em reais para reembolso de pequenas despesas. A movimentação deste caixinha
é feita somente quando não há possibilidade de reembolso com crédito em conta corrente
do responsável pela despesa. Todas as despesas que saírem deste caixa deverão ser
autorizadas pela Administração Geral. 5.6. Solicitação de fornecimento de moeda
estrangeira para viagens ao exterior. Quando uma pessoa necessitar de recursos para
viagem ao exterior, deverá preencher o Formulário Autorização de Viagem e o entregará à
Administração Geral, devidamente assinado pelo solicitante e pelo seu respectivo
aprovador, sendo seu prazo mínimo de entrega de 15 dias antes da data da viagem. O valor
inclui despesas de almoço, jantar, gorjetas, telefonemas particulares etc., e é
predeterminado pela Comissão Executiva da Assembleia Geral. Após aprovação pela
Administração Geral, a Tesouraria Geral providenciará a aquisição do valor solicitado junto
a corretora credenciada e o fornecimento valor em dólar ou na moeda do país de destino.
5.7. Documentações e acessos de bancos. As documentações referentes a abertura de
contas, cadastros, manutenção e acessos aos sites de bancos são de responsabilidade da
Tesouraria Geral. Conforme demanda, são preenchidos fichas e/ou contratos de bancos e
colhidas as respectivas assinaturas, e documentos da igreja e dos procuradores são
solicitados para envio aos bancos. Toda documentação enviada aos bancos será sempre
acompanhada de protocolo posteriormente arquivado na Tesouraria Geral. Para controle,
é mantida planilha em Excel chamada “Bancos”, salva em diretório específico, com os
dados dos bancos de relacionamento, endereço, número de agência e conta, nomes e
telefones dos gerentes e assistentes etc. 5.8. Fluxo de Caixa previsto para o próximo ano.
O Fluxo de Caixa previsto para o próximo ano fiscal deve ser encaminhado à Comissão
Executiva da Assembleia Geral em sua última reunião do ano corrente. Tem como objetivo
a visualização das movimentações financeiras previstas para o período de um ano, sendo

elaborado com base nas informações do fluxo de caixa mensal, juntamente com previsões
de investimentos, financiamentos e despesas financeiras da igreja. 5.9. Comparativo de
valores orçados versus realizados. A Tesouraria Geral apresentará nas reuniões ordinárias
da Comissão Executiva da Assembleia Geral o demonstrativo das variações identificadas
entre os valores orçados versus os valores realizados, acumulados até o último mês
encerrado contabilmente. 5.10. Igrejas inadimplentes. A Tesouraria Geral apresentará nas
reuniões ordinárias da Comissão Executiva da Assembleia Geral as relações de igrejas
inadimplentes por Sínodo e por Presbitério, e encaminhará a cada um de seus
representantes seus respectivos relatórios. 5.11. Atendimento às igrejas da IPIB. A
Tesouraria Geral é responsável pelo atendimento às igrejas da IPIB no que diz respeito à
geração de boletos de contribuição, análise e encaminhamento dos pedidos de
parcelamentos à comissão responsável pela aprovação deles, bem como pela prestação
de apoio para resolução de qualquer dúvida ou problema relacionado ao operacional
financeiro da IPIB.” DOC. 010/82ª COMEX-AG - Da Secretaria de Transparência e
Ouvidoria apresentando relatório de atividades. Decisão: Tomar conhecimento e arquivar.
DOC.011/82ª COMEX-AG - Do Comitê de Compliance em Proteção de Dados
apresentando relatório de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). Decisão:
Tomar conhecimento e arquivar. Doc. 012/82ª COMEX-AG - Da Assessoria de Estatística
encaminhando relatório. Decisão: 1) Tomar conhecimento e arquivar; 2) Determinar que
os sínodos notifiquem os presbitérios a que pertencem as igrejas que não entregaram o
relatório estatístico referente ao ano de 2020 no prazo estabelecido a fim de que instaurem
processo administrativo contra as igrejas que não entregaram o relatório estatístico
referente ao ano de 2020. Doc. 013/82ª COMEX-AG - Do Movimento Nacional de Oração
(MNO) encaminhando relatório. Decisão: Tomar conhecimento, arquivar e registrar
gratidão a Deus pelo trabalho do coordenador do MNO. Doc. 014/82ª COMEX-AG - Da
representação da IPIB junto à Missão Evangélica Caiuá encaminhando relatório do
Conselho Fiscal da Missão referente ao ano de 2020. Decisão: Permanecer sobre a mesa
e aguardar relatório da representação da IPIB junto à Missão Evangélica Caiuá na próxima
reunião da Comex-AG. Doc. 015/82ª COMEX-AG - Da Associação Evangélica Literária
Pendão Real solicitando que sua Assembleia autorize a Diretoria da Associação a: 1)
Produzir e comercializar a Agenda 2022 da IPIB; 2) Imprimir e comercializar o livro “Rumo
ao Futuro da Teologia Reformada”, das Publicações João Calvino. Decisão: Aprovar que
a Associação Evangélica Literária Pendão Real produza e comercialize a Agenda 2022 da
IPIB bem como imprima e comercialize o livro “Rumo ao Futuro da Teologia Reformada”,
das Publicações João Calvino. Doc. 016/82ª COMEX-AG - Da Tesouraria Geral

encaminhando relatório acompanhado de dois anexos: Anexo 1 – Realizado X Orçamento;
Anexo 2 – Câmbios. Decisão: Tomar conhecimento e arquivar. DOC. 017/82ª COMEX-AG
- Do Rev. Sérgio Gini encaminhando relatório a respeito da publicação de livros do Rev.
Eduardo Carlos Pereira conforme projeto encaminhado por ele para o Programa Nacional
de Apoio à Cultura (Pronac), já examinado pela Comex-AG. Decisão: Apoiar a iniciativa
divulgando o projeto e parabenizar o trabalho realizado pelo Rev. Sérgio Gini. OUTROS
ASSUNTOS: 1) Apresentação da Ákila Moreira como Coordenadora Nacional de Crianças.
2) Informações e Comunicações da Diretoria da Assembleia Geral: 2.1) A cada quinze dias,
todas as terças-feiras, às 10h, reuniões devocionais virtuais com participação da diretoria,
ministérios, secretarias, autarquias e colaboradores (a última foi no dia 15/6 e a próxima
será no dia 29/6). 2.2) Relatório da Secretaria Pastoral a respeito da situação de
pastores/as infectados/as pela Covid–19. 2.3) Realização de Live sobre o Rev. Otoniel
Mota, promovida pela Comissão de História e Museu e Ministério da Comunicação, a ser
realizada no dia 29/10/2021, às 20h. 2.4) Organização da IPI do Jardim Ipanema,
Fernandópolis, SP, em 25/9/2021. 2.5) Comemoração dos 118 anos de organização 1ª IPI
de São Luiz, MA, no dia 24/9/2021. 3) Relatório da Secretaria de Ação Pastoral, com
informações sobre ministros e familiares com Covid – 19, registrado nos seguintes termos:
A) Hospitalizados: Rev. Ricardo José Bento – IPI de Mogi Mirim (Presbitério D’Oeste) –
Avani Rosa (esposa do Rev. Messias Anacleto Rosa) – 1ª IPI de Londrina; B) Cumprida a
quarentena de tratamento: Rev. Messias Anacleto Rosa – Londrina, PR (Presbitério de
Londrina), Rev. Ovídio Eliseu do Amaral – Pimenta Bueno, RO (Presbitério Rondônia), Rev.
Juvenal dos Santos Netto e esposa – Nova Londrina, PR (Presbitério Maringá), Rev. Erivan
Magno de Oliveira Fonseca Júnior e familiares – Rio de Janeiro, RJ (Presbitério Rio de
Janeiro), Rev. Evandro Luiz Lucchini e alguns familiares - IPI Central de Presidente
Prudente (Presbitério Presidente Prudentes; C) Outras enfermidades: Rev. Ademir Secchis
de Almeida – Sul de Minas; Rev. Evaldo Nogueira de Souza – Porto Feliz; Rev. Fernando
Macedo – IPI de Guaratuba; Rev. Valdeilson Casimiro de Oliveira – IPI de Marialva; Missª
Helena Santos – IPI de Coari; Rev. João Wilson Faustini – Curitiba, Rev. José Carlos Pezini
– Paraná. . VOTOS DE PESAR: Registra-se voto de pesar pelo falecimento dos seguintes
irmãos: Rev. Israel Piacenti, pastor jubilado do Presbitério Bandeirante, falecido em
30/6/2021; Rev. Getúlio de Andrade, pastor jubilado do Presbitério ABC, falecido em
1º/7/2021; Rev. Milton dos Santos, pastor jubilado do Presbitério Bandeirante, falecido em
30/7/2021; Rev. Salomão da Silva Neto, pastor em licença do Presbitério Freguesia,
falecido em 4/8/2021. ENCERRAMENTO. A reunião foi encerrada às 16h43 com o cântico
do “O Pendão Real”, oração feita pelo Rev. Marcos Kopeska Paraizo e bênção pelo

presidente. Para constar, eu, Rev. Moacir Enos Rosa, 2º secretário, lavrei a presente ata
que também é assinada pelos membros da Diretoria presentes à reunião.

ATA DA 83ª REUNIÃO DA COMISSÃO EXECUTIVA DA ASSEMBLEIA GERAL DA
IGREJA PRESBITERIANA INDEPENDENTE DO BRASIL
EXERCÍCIO 2019–2023

DATA/HORA/LOCAL: No dia 26 de novembro de 2021, às 9h10, reuniu-se, por
videoconferência pela plataforma Zoom, a Comissão Executiva da Assembleia Geral da
Igreja Presbiteriana Independente do Brasil (COMEX-AG). PRESIDENTE: Rev. João Luiz
Furtado. SECRETÁRIO: Rev. Alex Sandro dos Santos. VERIFICAÇÃO DE PRESENÇA:
DIRETORIA: presidente: Rev. João Luiz Furtado; 1º vice-presidente: Rev. Ézio Martins
de Lima; 2º vice-presidente: Rev. Leontino Farias dos Santos; 1º secretário: Rev. Alex
Sandro dos Santos; 2º secretário: Rev. Moacir Enos Rosa. REPRESENTAÇÃO
SINODAL: Sínodo Brasil Central: Presb. Durval Oliveira Santos; Sínodo Meridional:
Presb. Luiz Carlos Morosini; Sínodo das Minas Gerais: Rev. Galdino Acassio Gomes da
Silva; Sínodo Ocidental: Rev. Antônio Carlos Alves; Sínodo Oeste Paulista: Presb.
Edvander Santos Esteves; Sínodo Osasco: Rev. Paulo Carra Lima Neto; Sínodo
Pantanal: Rev. Duanir Martins Ferreira; Sínodo Rev. Jonan Joaquim da Cruz: Presb.
Marcos Messias Sales Santos; Sínodo Rev. Jonas Dias Martins: Presb. Sônia Regina
Machado dos Santos; Sínodo Rev. Manoel Machado: Rev. Diego Alessandro da Silva
Moura; Sínodo Rio-São Paulo: Rev. Marcos Paulo de Oliveira; Sínodo São Paulo: Rev.
Gilberto dos Santos Rodrigues; Sínodo Setentrional: Rev. Neilton Diniz Silva; Sínodo
Sudoeste Paulista: Rev. Clayton Leal da Silva, no período da manhã, e Rev. Marcos
Kopeska Paraizo, no período da tarde; Sínodo Sul de São Paulo: Rev. Evaldo Nogueira
de Souza; Sínodo Vale do Rio Paraná: Rev. Sérgio Gini. OUTROS MEMBROS DA
COMEX-AG: Secretaria Geral: Rev. Gerson Correia de Lacerda; Administração Geral:
Rev. Ildemara Querina Bomfim; Tesouraria Geral: Presb. Paulo Guarini Cassão.
AUSENTES: Sínodo Borda do Campo. DEMAIS PRESENÇAS: Rev. Paulo César de
Souza, Secretaria de Transparência e Ouvidoria; Rev. Eugênio Anunciação, Ministério da
Comunicação; Rev. Jaqueline Regina Paes, Ministério da Missão; Rev. Silas de Oliveira,
Ministério da Educação; Rev. José Ilson Venâncio, Assessoria de Estatística; Rev.
Reginaldo Von Zuben, Diretor da Faculdade de Teologia de São Paulo da IPIB (FATIPI);
Rev. Assir Pereira, presidente da Fundação Eduardo Carlos Pereira, Rev. Paulo Eduardo
Cesquim, diretor executivo da Fundação Eduardo Carlos Pereira; Edgard José Carbonell
Meneses, Movimento Nacional de Oração; Dr. Maicon Sacchi, do Escritório Jurídico que
presta serviços à IPIB. Todas as presenças poderão ser comprovadas no arquivo da
gravação da reunião à disposição no Escritório Central da IPIB. QUÓRUM: Havendo

quórum, o presidente declarou abertos os trabalhos da 83ª Reunião da Comissão Executiva
da Assembleia Geral da IPIB, Exercício 2019 - 2023. DEVOCIONAL: Constou de oração
feita pelo Rev. Antônio Carlos Alves; leitura bíblica de 2 Reis 10.15-16; meditação feita pelo
Rev. João Luiz Furtado; cântico do hino “Corpo e Família” e orações feitas pelos Revs. Alex
Sandro e Diego. HORÁRIO REGIMENTAL: Foi estabelecido o seguinte horário regimental:
das 9h até 12h30, sessão; das 12h30 às 13h30, almoço; e das 13h30 às 18h, sessão.
ENTRADA DE DOCUMENTOS E DECISÕES: Doc. 001/83ª Comex-AG - Relatório e
parecer da Consultoria Jurídica Institucional da IPIB a respeito de documentação enviada
pelo Sínodo Meridional e pelo Presbitério Catarinense. Decisão: 1) Determinar que a
Diretoria da AG nomeie uma comissão pastoral conciliadora composta por 3 pessoas para
reunir-se com os concílios envolvidos com prazo de 30 dias para prestação de relatório; 2)
Não suspender os recursos que estão em trâmite.

Doc. 002/83ª Comex-AG - Da

Administração Geral da IPIB encaminhando relatório. Decisão: 1) Tomar conhecimento e
arquivar; 2) Aprovar a realização da reunião da Assembleia Geral em 2022 na
UNICESUMAR, em Maringá, PR, de 27 a 31 de julho de 2022; 3) Aprovar suplementação
de verba no valor de R$ 35.000,00 ao Acampamento Cristo é Vida, em Arandu, SP, a título
de investimento e melhoria do seu espaço, a fim de que seja possibilitada a sua reabertura.
Doc. 003/83ª Comex-AG - Da Tesouraria Geral encaminhando relatório acompanhado dos
seguintes anexos: Anexo 1 - Orçado X Realizado de 2021 (base: setembro de 2021); Anexo
2 - Relação de boletos em aberto dos sínodos referentes à participação nas reuniões 66ª,
67ª e 69ª de 2019 da Comex-AG - Anexo 3 - Relatório referente a doações recebidas do
exterior e encaminhadas às entidades a que foram destinadas pelos doadores. Decisão:
1) Tomar conhecimento do relatório e arquivar; 2) Aprovar os seguintes valores de
reembolso de despesas a serem realizadas por colaboradores: a) Pelo uso de veículo
próprio: R$ 1,60 por quilômetro rodado; b) por refeição a colaboradores não regidos pela
CLT: R$ 55,00 por refeição; c) hospedagem no exterior: na América do Norte, diária de US$
200,00; na Europa, diária de E$ 200,00; na América Latina, diária de US$ 100,00; 3)
Determinar que a Tesouraria Geral envie aos sínodos os boletos em aberto referentes a
despesas de seus representantes nas reuniões da 66ª, 67ª e 69ª da Comex-AG. Doc.
004/83ª Comex-AG - Da Comissão de Orçamento da IPIB encaminhando os seguintes
documentos: 1) Exposição a respeito da elaboração e encaminhamento do orçamento junto
às secretarias, ministérios e autarquias da IPIB; 2) Apresentação do orçamento da IPIB
referente aos anos de 2022 e 2023. Decisão: 1) Tomar conhecimento; 2) Aprovar o
orçamento 2022/2023 nos seguintes termos
Orçamento 2022

Orçamento 2023

MINISTÉRIO DA COMUNICAÇÃO
Execução do Ministério
Publicações
Outras Mídias (Rádio/TV/Estúdio)
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Execução do Ministério
Secretaria de Educação Cristã
Secretaria de Educação Teológica e Continuada
Secretaria de Educação Secular
Secretaria de Música e Liturgia
MINISTÉRIO DA MISSÃO
Execução do Ministério
Secretaria de Evangelização
Secretaria de Diaconia
Missão Caiuá
Secretaria da Família:
Execução da Secretaria
CNA
CNU
Adolescentes
Crianças
Secretaria Pastoral
Execução do Ministério
Auxílio Diaconal - Viúvas
SALÁRIOS/ENCARGOS/BENEFÍCIOS
Salários/Côngruas
Encargos
Benefícios (alim, transp, ass médica, etc)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS
Seguro de Vida Coletivo (dos pastores )
Previdência Privada (dos pastores)
Aluguel Equipamentos
Assessoria Contábil
Assessoria Jurídica
Auditoria externa

170.000
27.367
114.213
28.420
159.000
5.900
85.000
22.700
22.700
22.700
3.100.000
30.000
2.375.000
105.000
105.000
310.000
30.000
70.000
70.000
70.000
70.000
175.000
60.000
115.000
2.145.100
1.502.700
492.200
150.200
2.282.000
515.700
530.200
28.000
36.000
95.000
50.000

Condomínio (S/L, 31/7, Aps.: Pres. e R Freitas ) - inclui água
Cópias, autenticações e emolumentos / correios / sev. Gráficos
Encargos e despesas financeiras
Energia Elétrica

341.600

Informática - Equips/Direito Uso software/Novas tecnologias
IPTU
Manutenção e Conservação de Imóveis
Manutenção e Conservação de Móveis
Material de Expediente/Consumo
Outros Impostos/Multas e juros
Refeições e Lanches
Seguros Diversos
Serviços Contratados de Terceiros
Telefone
Internet
Viagens a serviço
Restauro cemitério
Despesas administrativas gerais
DESPESAS CONCILIARES
Assembleia Geral
RELAÇÕES INTERECLESIÁSTICAS
AIPRAL US$ 500
CMIR EUR$ 1.280
CESE
CLAI (1/2 salário mínimo)
CMI CHF 1.339
ACEB

175.600
19.900
130.000
30.000
32.900
1.400
2.400
3.400
42.000
40.000
12.000
50.000
50.000
31.200
150.000
150.000
25.710
3.000
8.320
3.090
600
8.700
2.000

15.000
32.700
17.000

MINISTÉRIO DA COMUNICAÇÃO
Execução do Ministério
Publicações
Outras Mídias (Rádio/TV/Estúdio)
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Execução do Ministério
Secretaria de Educação Cristã
Secretaria de Educação Teológica e Continuada
Secretaria de Educação Secular
Secretaria de Música e Liturgia
MINISTÉRIO DA MISSÃO
Execução do Ministério
Secretaria de Evangelização
Secretaria de Diaconia
Missão Caiuá
Secretaria da Família:
Execução da Secretaria
CNA
CNU
Adolescentes
Crianças
Secretaria Pastoral
Execução do Ministério
Auxílio Diaconal - Viúvas
SALÁRIOS/ENCARGOS/BENEFÍCIOS
Salários/Côngruas
Encargos
Benefícios (alim, transp, ass médica, etc)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS
Seguro de Vida Coletivo (dos pastores )
Previdência Privada (dos pastores)
Aluguel Equipamentos
Assessoria Contábil
Assessoria Jurídica
Auditoria externa
Condomínio (S/L, 31/7, Aps.: Pres. e R Freitas ) - inclui
água
Cópias, autenticações e emolumentos
Encargos e despesas financeiras
Energia Elétrica
Informática - Equips/Direito Uso software/Novas tecnologias
IPTU
Manutenção e Conservação de Imóveis
Manutenção e Conservação de Móveis
Material de Expediente/Consumo
Outros Impostos/Multas e juros
Refeições e Lanches
Seguros Diversos
Serviços Contratados de Terceiros
Telefone
Internet
Viagens a serviço
Restauro cemitério
Despesas administrativas gerais
DESPESAS CONCILIARES
Assembleia Geral
RELAÇÕES INTERECLESIÁSTICAS
AIPRAL US$ 500
CMIR EUR$ 1.280
CESE
CLAI (1/2 salário mínimo)
CMI CHF 1.339
ACEB

170.000
27.367
114.213
28.420
159.000
5.900
85.000
22.700
22.700
22.700
3.100.000
30.000
2.375.000
105.000
105.000
310.000
30.000
70.000
70.000
70.000
70.000
175.000
60.000
115.000
2.145.100
1.502.700
492.200
150.200
2.282.000
515.700
530.200
28.000
36.000
95.000
50.000
341.600
15.000
32.700
17.000
175.600
19.900
130.000
30.000
32.900
1.400
2.400
3.400
42.000
40.000
12.000
50.000
50.000
31.200
150.000
150.000
25.710
3.000
8.320
3.090
600
8.700
2.000

AUTARQUIAS
Associação Bethel
Fundação Eduardo Carlos Pereira
Assoc Evang Pendão Real
COMISSÕES, ASSESSORIAS E DEPARTAMENTOS
Acampamento Cristo é Vida
Planejamento Estratégico
Comissão de História e Museu
Movimento Nacional de Oração (MNO)
STO
TRIBUNAL ECLESIASTICO
CONSELHO FISCAL
FUNDO DESENVOLV IGREJAS LOCAIS
RESERVA PARA CAUSAS TRABALHISTAS
RESERVA DE CONTIGÊNCIAS - ADM
DESPESAS EVENTUAIS
INVESTIMENTOS - RESERVA DE CAIXA
ADEQUAÇÃO A LGPD - 2ª FASE
TOTAL DAS DESPESAS

1.090.000
40.000
900.000
150.000
132.700
30.000
50.000
22.700
20.000
10.000
5.000
10.000
87.370
200.000
190.120
190.000
1.000.000
200.000
11.137.000

AUTARQUIAS
Associação Bethel
Fundação Eduardo Carlos Pereira
Assoc Evang Pendão Real
COMISSÕES, ASSESSORIAS E DEPARTAMENTOS
Acampamento Cristo é Vida
Planejamento Estratégico
Comissão de História e Museu
Movimento Nacional de Oração (MNO)
STO/DPO
TRIBUNAL ECLESIASTICO
CONSELHO FISCAL
FUNDO DESENVOLV IGREJAS LOCAIS
RESERVA PARA CAUSAS TRABALHISTAS
RESERVA DE CONTIGÊNCIAS - ADM
DESPESAS EVENTUAIS
INVESTIMENTOS - RESERVA DE CAIXA
ADEQUAÇÃO A LGPD - 2ª FASE
TOTAL DAS DESPESAS

1.090.000
40.000
900.000
150.000
132.700
30.000
50.000
22.700
20.000
10.000
5.000
10.000
87.370
200.000
190.120
190.000
1.000.000
200.000
11.137.000

RECEITAS
Contribuições à AG
Parcelamentos
Aluguéis
Outras Receitas
Reserva de caixa 2021 - exercícios anteriores - ct. principal
(101)

11.137.000
8.200.000
330.000
147.000
60.000

RECEITAS
Contribuições à AG
Parcelamentos
Aluguéis
Outras Receitas

11.137.000
8.200.000
330.000
147.000
60.000

2.400.000

Reserva de caixa

2.400.000

Doc. 005/83ª Comex-AG - Da Secretaria de Transparência e Ouvidoria encaminhando
relação de decisões tomadas pela Comex-AG durante a pandemia da Covid-19 passíveis
de revisão. Decisão: 1) Encaminhar a relação de decisões tomadas pela Comex-AG para
a Consultoria Jurídica da IPIB a fim de emitir parecer sobre elas, tendo em vista o fato de
que a pandemia ainda continua presente; 2) Em relação à celebração da Ceia do Senhor
de forma virtual, encaminhar o assunto para a Assembleia Geral da IPIB. Doc. 006/83ª
Comex-AG - Da Secretaria de Transparência e Ouvidoria encaminhando relatório a
respeito da reabertura do Acampamento Cristo é Vida. Decisão: 1) Aprovar a reabertura
do Acampamento Cristo é Vida; 2) Aprovar a suplementação de verba ao Acampamento
Cristo é Vida no valor R$ 35.000,00 para a realização de obras necessárias para sua
utilização com segurança. Doc. 007/83ª Comex-AG - Da Secretaria de Transparência e
Ouvidoria encaminhando relatório a respeito de problemas decorrentes do pagamento de
comissão de corretagem da venda da Chácara Bethel. Decisão: Delegar competência à
Diretoria da Assembleia Geral da IPIB para acompanhar a evolução dos problemas
decorrentes do pagamento de comissão de corretagem da venda da Chácara Bethel, em
Sorocaba, SP, e apresente relatório sobre o assunto na próxima reunião da Comex-AG.
Doc. 008/83ª Comex-AG - Do Ministério da Educação encaminhando solicitação da
Comissão de História e Museu da IPIB de acolhimento de projeto de publicação de livro a
respeito do casal de missionários Marilza e Rev. Mário de Abreu Alvarenga. Decisão:
Apoiar institucionalmente o projeto e, posteriormente, deliberar a respeito de apoio
financeiro a ele, tendo orado o Presb. Morosini em favor de tal projeto, bem como em

gratidão pelo profícuo ministério do casal de missionários Marilza e Rev. Mário de Abreu
Alvarenga. Doc. 009/83ª Comex-AG - Do Ministério da Comunicação encaminhando
solicitação de inclusão do Rev. Paulo Câmara Marques Pereira Júnior no Conselho Editorial
da IPIB. Decisão: Acatar a indicação e nomear o Rev. Paulo Câmara Marques Pereira
Júnior para o Conselho Editorial da IPI do Brasil. Doc. 010/83ª Comex-AG - Do Ministério
da Missão encaminhando os seguintes documentos da Secretaria da Família referentes a
planejamento e orçamento: 1) Orçamento e Proposta de Pesquisa da Coordenadoria
Nacional de Crianças referente ao ano de 2021; 2) Orçamento e Proposta Coordenadoria
Nacional de Crianças para o ano de 2022; 3) Planejamento Orçamentário Coordenadoria
Nacional de Adolescentes (GTI) para o ano de 2022; 4) Planejamento Coordenadoria
Nacional da UMPI para o ano de 2022; 5) Planejamento da Coordenadoria Nacional de
Adultos a respeito de realização do Encontro Nacional de Lideranças de Adultos, para o
ano de 2022, 6) Planejamento orçamentário para 2022 da Coordenadoria Nacional de
Adultos. Decisão: 1) Tomar conhecimento e arquivar; 2) Solicitar que a ministra da Missão,
Rev. Jaqueline, acerte com a Coordenadoria Nacional de Adultos a mudança de data do
Encontro Nacional de Lideranças de Adultos, de tal maneira que o mesmo ocorra na
semana nacional de eventos da IPIB, que ocorrerá antes da reunião da Assembleia Geral
prevista para os dias 27 a 31 de julho de 2022. Doc. 011/83ª Comex-AG - Do Ministério da
Missão encaminhando os seguintes documentos da Secretaria Pastoral: 1) Planejamento
para o ano de 2022, 2) Proposta de realização de Inventário Emocional do Ministério
Ordenado da IPIB, 3) Consideração e propostas do Núcleo de Apoio Terapêutico a
Ministros da IPIB, 4) Manual do Tutor Eclesiástico. Decisão: 1) Tomar conhecimento e
aprovar o planejamento para o ano de 2022; 2) Encaminhar as propostas de realização de
Inventário Emocional do Ministério Ordenado da IPIB e do Núcleo de Apoio Terapêutico a
Ministros da IPIB para a Assembleia Geral da IPIB; 3) Aprovar e divulgar o Manual do Tutor
Eclesiástico. Doc. 012/83ª Comex-AG - Da Fundação Eduardo Carlos Pereira
apresentando relatório referente ao ano de 2021. Decisão: Tomar conhecimento e arquivar.
Doc. 013/83ª Comex-AG - Da Fundação Eduardo Carlos Pereira encaminhando solicitação
de dotação a ser disponibilizada no orçamento da IPIB para o ano de 2022. Decisão: Tomar
conhecimento e aprovar dotação anual de 2022 no valor de R$ 900.000,00 para a Fundação
Eduardo Carlos Pereira. Doc. 014/83ª Comex-AG - Da Comissão de Eventos da IPIB
encaminhando solicitação de nomeação do Rev. Valdinei Aparecido Ferreira para integrála. Decisão: Acatar a indicação e nomear o Rev. Valdinei Aparecido Ferreira para integrar
a Comissão de Eventos da IPI do Brasil. Doc. 015/83ª Comex-AG - Do Tribunal Eclesiástico
da IPIB solicitando providências a serem tomadas a respeito de sua composição, tendo em

vista o falecimento do Presb. Edson Nielsen, que o integrava na condição de juiz titular.
Decisão: Nomear a Presbª Helena Mara Mathias Matos para assumir a titularidade no
Tribunal Eclesiástico. Doc. 016/83ª Comex-AG - Da representação da IPIB junto à Missão
Evangélica Caiuá, encaminhando dois documentos: 1) Parecer do Conselho Fiscal da
entidade referente às contas de 2020; 2) Solicitação de adiamento para a próxima reunião
da Comex-AG de apresentação de seu relatório. Decisão: Atender a solicitação da
representação da IPIB junto à Missão Evangélica Caiuá de apresentar seu relatório na
próxima reunião da Comex-AG, quando também será examinado o parecer do Conselho
Fiscal da referida entidade referente às contas do ano de 2020. Doc. 017/83ª Comex-AG Do Conselho Fiscal da IPIB encaminhando relatório sobre as contas da Tesouraria Geral e
Documentos do Exercício Fiscal e Contábil referentes ao ano de 2020. Decisão: 1) Tomar
conhecimento e arquivar; 2) Autorizar a Tesouraria Geral a fazer aplicação dos recursos
existentes na conta corrente da IPIB, exceto para fundos de investimentos; 3) Referendar
a aplicação dos recursos financeiros feitos pela Tesouraria Geral em Certificados de
Depósito Bancário – CDB dos recursos que estavam na conta corrente da IPIB durante o
ano de 2020; 4) Delegar à Diretoria da Assembleia Geral competência para elaborar
proposta a ser encaminhada à Assembleia Geral a respeito da aplicação dos recursos
advindos da venda da Chácara Bethel. Doc. 018/83ª Comex-AG - Da Faculdade de
Teologia de São Paulo da IPIB manifestando-se a respeito de seu ensino sobre linguagem
inclusiva e homoafetividade. Decisão: Tomar conhecimento e arquivar. Doc. 019/83ª
Comex-AG - Relatório da Diretoria da Assembleia Geral a respeito de sua reunião com o
Sínodo Rio – São Paulo em cumprimento à decisão tomada pela Comex-AG em sua última
reunião. Decisão: Tomar conhecimento e arquivar. Doc. 020/83ª Comex-AG - Do Sínodo
Pantanal encaminhando documento do Presbitério Mato Grosso do Sul com convite da IPI
de Dourados, MS, para sediar a reunião ordinária da Assembleia Geral da IPIB no ano de
2023. Decisão: Aceitar o convite da IPI de Dourados, MS, para sediar a reunião ordinária
da Assembleia Geral da IPI do Brasil no ano de 2023. Doc.21/83 – Da Diretoria da
Assembleia Geral da IPIB propondo a inclusão do Presb. Moacir Hungaro na Consultoria
Jurídica Institucional da IPIB. Decisão: Aprovar a nomeação do Presb. Moacir Hungaro
para integrar da Consultoria Jurídica Institucional da IPIB. SUSPENSÃO E REINÍCIO DA
SESSÃO. Às 12h30 é suspensa a sessão para almoço, com oração feita pelo Rev. Galdino,
sendo retomada às 13h30. AUTORIZAÇÃO PARA SAÍDA DA REUNIÃO: Foi concedida
aos Revs. Diego, às 12h, Clayton, às 12h30, Marcos Paulo, às 14h30, Galdino e Paulo
César, às 17h30, e Paulo Carra, às 18h30. MOVIMENTO NACIONAL DE ORAÇÃO: O
coordenador do Movimento Nacional de Oração, Edgard José Carbonell Meneses

apresentou relatório geral a respeito do andamento dos trabalhos realizados em 2021,
tendo orado em favor desse Movimento o Rev. Paulo Carra Lima Neto. PRORROGAÇÃO
DO HORÁRIO REGIMENTAL: Às 18h00, foi aprovada a prorrogação do horário regimental
até o término dos trabalhos. INFORMAÇÕES E COMUNICAÇÕES: 1) Relatório da
Secretaria Pastoral a respeito dos ministros e missionários enfermos, registrado nos
seguintes termos: Covid-19 - Rev. Ricardo José Bento – IPI de Mogi Mirim (Presb. D’Oeste)
– recebeu alta no dia 14 de outubro. Outras enfermidades: Rev. Fernando Macedo – IPI
de Guaratuba (Presb. Sul do Paraná). Realizou a cirurgia de um tumor benigno atrás do
ouvido direito no dia 14/10 em Curitiba, PR. Foi bem, sucedido na intervenção; Rev.
Valdeilson Casimiro de Oliveira – IPI de Marialva (Presb. de Maringá). Realizou a cirurgia
do joelho e perna e está em período de recuperação; Missª Helena Santos – IPI de Coari
(Presb. do Amazonas). Já realizou a 1ª cirurgia oftalmológica e neste dia 16/10 realizou a
2ª cirurgia em Manaus – AM; Missº Evandro Bindá – Manaus – AM. Realizou cirurgia
oftalmológica este mês em consequência do diabetes; Rev. Flávio Antônio Santana –
Jubilado do Presb. de Campinas. Realizou cirurgia neurológica dia 15/10 em Campinas;
Rev. Ademir Pereira da Silva - Pinhal do Campestre -MG. Tratamento de câncer; Rev. Paulo
Roberto de Farias – Londrina, PR (Presb Londrina). Cirurgia cardíaca dia 18/10. Cirurgia
bem, sucedida; Rev. Alberto e Rev. Erica Santos – Caicó, RN Samuel, Filho do Missº
Siberlei – Pompeia, SP; Rev. Isaías Garcia Vieira – Machado, MG. Teve um AVC e está
internado em Poços de Caldas para exames e observação. 2) Convite da Comissão de
História e Museu para live no dia 29/11/2021, às 20h, sobre o Rev. Othoniel de Campos
Mota. 3) Comemoração do Dia a Bíblia no dia 12/12/2021, com mensagem do Rev. João
Luiz Furtado a ser disponibilizada no Portal da IPIB. 4) Calendário de celebrações
nacionais no ano de 2022: Culto da Paixão e da Páscoa – 16/4/2022, sábado, às 19h30;
Semana de Oração do Aniversário da IPIB – 22 a 28/7/2022, 19h30; Culto em celebração
dos 119 anos de organização da IPIB – 30/7/2022, sábado, às 19h30 (reservando-se o
sábado, dia 29/7/2022, para presbitérios e sínodos; e o domingo, dia 31/7/2022, para as
igrejas locais); Culto em celebração de aniversário da Reforma Protestante do Século XVI
– 29/10/2022, sábado, às 19h30. 5) Calendário de reuniões da Comex-AG: 18 e 19 de
março de 2022; 24 e 25 de junho de 2022; 23 e 24 de setembro de 2022; 25 e 26 de
novembro de 2022; sendo que a reunião de junho deverá ser presencial; as outras, virtuais.
6) Lançamento de livro “Rumo ao Futuro da Teologia Reformada” pelas Publicações
João Calvino do Seminário de São Paulo e pela Associação Evangélica Literária Pendão
Real; 7) Lançamento da Agenda 2022 da IPIB: Está disponível na Associação Evangélica
Literária Pendão Real. ENCERRAMENTO. A reunião foi encerrada às 20h15 com oração

feita pelo Rev. Leontino Faria dos Santos, cântico do hino “O Pendão Real” e bênção pelo
presidente. Para constar, eu, Rev. Alex Sandro dos Santo, 1º secretário, lavrei a presente
ata que também é assinada pelos membros da Diretoria presentes à reunião.

