
 

 
 

 
 
ACÓRDÃO TC- 1595/2018 – PRIMEIRA CÂMARA 

 

Processo:        05514/2017-6 

Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador 

Exercício:        2016 

UG:                  FAFIA - Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de Alegre 

Relator:          Márcia Jaccoud Freitas 

Responsável: MAURICIO ALVES DO AMARAL 

 

 

 

 

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO 

2016 – REGULAR COM RESSALVA –

DETERMINAR – NOTIFICAR – ARQUIVAR. 

 

 

O EXMA. SRA.  CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA JACCOUD 

FREITAS:  

 

Trata-se da Prestação de Contas Anual da FACULDADE DE FILOSOFIA, 

CIÊNCIAS E LETRAS DE ALEGRE – FAFIA, referente ao exercício de 2016, sob a 

responsabilidade do senhor MAURÍCIO ALVES DO AMARAL, Diretor no período de 

16/02 a 31/12/20161. 

 

Nos termos do Relatório Técnico n. 650/2017, da Instrução Técnica Inicial n. 

1296/2017 e da Decisão Monocrática n. 1925/2017, o gestor foi citado em razão 

dos seguintes indícios de irregularidade: 

 

3.2.1. Divergências entre os registros contábeis e   bancários   relativos às 

disponibilidades Financeiras; 

 

                                                 
1
 Arquivo RELRES. 
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3.3.1. Ausência de medidas administrativas que  viabilizassem  a  emissão  do 

parecer  do  controle  interno  sobre  a  totalidade  da  Prestação  de  Contas 

Anual; 

 

3.4.2.1. Pagamento da contribuição previdenciária patronal relativa ao Regime 

Geral de Previdência Social (RGPS) a menor que o empenhado; 

3.4.2.2. Recolhimento da  contribuição previdenciária  dos  servidores relativa 

ao Regime Geral  de Previdência Social (RGPS) a menor que o retido; 

 

3.4.3. Falta de comprovação de contribuições  previdenciárias por meio dos 

arquivos FOLRPP e FOLRGP; 

 

3.5.1. Ausência de pagamento dos parcelamentos de débitos previdenciários 

com os INSS; 

 

3.6.1. Divergência entre os saldos das contas contábeis da dívida ativa do 

Balanço Patrimonial e do Demonstrativo da Dívida Ativa. 

 

As justificativas2 apresentadas pelo responsável foram analisadas no corpo da 

Instrução Técnica Conclusiva n. 2762/2018. 

 

O Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia (NCE) afastou os 

indícios tratados nos itens 3.3.1, 3.4.2.1, 3.4.2.2 e 3.6.1 do Relatório Contábil, 

renumerados como os tópicos 2.2, 2.3, 2.4 e 2.7 da Conclusiva, nessa ordem. 

 

A área técnica rejeitou as defesas relativas aos itens 3.2.1, 3.4.3 e 3.5.1 do 

Relatório Técnico, mantendo as irregularidades, renumeradas como os tópicos 2.1, 

2.5 e 2.6 da Conclusiva, quais sejam: 

 

2.1. Divergências entre os registros contábeis e bancários relativos às 

disponibilidades Financeiras; 

 

                                                 
2
 Defesa/Justificativa n. 288/2018 e Peça Complementar n. 4793/2018. 
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2.5. Falta de comprovação de contribuições previdenciárias por meio 

dos arquivos FOLRPP e FOLRGP; 

 

2.6. Ausência de pagamento dos parcelamentos de débitos 

previdenciários com o INSS. 

 

 

Propôs que as Contas sejam julgadas IRREGULARES, com fulcro no art. 84, inciso 

III, letra ‘d’, da Lei Complementar n. 621/20123, expedindo-se, ainda, 

DETERMINAÇÕES dirigidas ao atual Diretor, bem como a NOTIFICAÇÃO do atual 

Prefeito Municipal. 

 

Segue a transcrição da parte final da Conclusiva: 

 

“3 CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 

 
Foi examinada a Prestação de Contas Anual da Faculdade de Filosofia 
Ciências e Letras de Alegre - FAFIA, relativa ao exercício de 2016, sob a 
responsabilidade do Sr. Mauricio Alves do Amaral. 

 
Conforme exposto, não foram apresentados elementos suficientes ao 
afastamento da seguinte irregularidade: 
 

2.1 Divergências entre os registros contábeis e bancários 
relativos às disponibilidades Financeiras (ITI 1296/2017-3 C/C ITEM 
3.2.1 DO RTC 650/2017-1); 
 
2.5 Falta de comprovação de contribuições previdenciárias 
por meio dos arquivos FOLRPP e FOLRGP. (ITI 1296/2017-3 C/C 
ITEM 3.4.3 DO RTC 650/2017-1); 
 
2.6 Ausência de pagamento dos parcelamentos de débitos 
previdenciários com o INSS (ITI 1296/2017-3 C/C ITEM 3.5.1 DO 
RTC 650/2017-1). 

 
Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na legislação pertinente, 
opina-se no sentido de que este Egrégio Tribunal de Contas julgue 
IRREGULAR a Prestação de Contas da Faculdade de Filosofia Ciências e 

                                                 
3 Art. 84. As contas serão julgadas: 

III - irregulares, quando comprovada qualquer das seguintes ocorrências: 

d) grave infração à norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária, 

operacional ou patrimonial; 
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Letras de Alegre - FAFIA, sob a responsabilidade do Sr. Mauricio Alves do 
Amaral, relativamente ao exercício de 2016, com base no art. 84, inciso III, 

alínea “d”, da Lei Complementar 621/2012, em face da manutenção das 
irregularidades 2.1, 2.5 e 2.6 desta instrução. 
Sugere-se, ainda, a emissão de determinação ao atual ordenador de 

despesas da FAFIA, ou a quem lhe vier a substituir, para que: 
 

 Tome as medidas necessárias no sentido de recuperar o saldo de 
R$ 9.983,00, exibido pela conta Caixa Econômica Federal, ag. 1723, 
C/C n. 1723, impedindo, assim, que tal situação se traduza em 
prejuízo aos cofres públicos; 
 

 Promova a conciliação dos valores relativos às contribuições 
patronais devidas no exercício de 2016 com os respectivos registros 
contábeis e, sendo porventura constatados valores não 
contabilizados/pagos, providencie sua devida regularização; 
 

 Que demonstre em Nota Explicativa à Prestação de Contas Anual do 
exercício corrente, as providências tomadas para a APURAÇÃO e o 
REGISTRO CONTÁBIL de todas as suas dívidas decorrentes de 
parcelamentos junto ao INSS, especialmente o montante incluído no 
parcelamento de que tratam os arts. 1° a 9° da Lei n° 12.810/2013; 
 

 Que realize o PAGAMENTO à Prefeitura da parte que lhe cabe no 
referido parcelamento, através de suas dotações orçamentárias, bem 
como o respectivo REGISTRO CONTÁBIL; e 
 

 Adote as medidas administrativas necessárias, nos termos do art. 2º 
da IN TCEES 32/14, a fim de apurar a totalidade dos encargos 
financeiros incidentes sobre recolhimento de contribuições 
previdenciárias em atraso, relativas aos exercícios de 2015 e 
20164, bem como a responsabilidade e o ressarcimento aos cofres do 

autarquia, tendo em vista que tal despesa é considerada ilegítima e 
contrária à finalidade pública, impondo-se a sua glosa, informando, 
ainda, a esta Corte de Contas sobre o resultado obtido. 

 
Sugere-se, por fim, a emissão de notificação ao gestor responsável pela 

Prefeitura Municipal de Alegre, para que solicite da FAFIA, o ressarcimento 
das parcelas pagas pela Prefeitura Municipal de Alegre, referentes ao 
montante da FAFIA incluído no parcelamento de que tratam os arts. 1° a 9° 
da Lei n° 12.810/2013.”  

 

 

Na sequência, o Ministério Público de Contas emitiu o Parecer n. 3459/2018, da 

lavra do Procurador Luis Henrique Anastácio da Silva, acompanhando a 

manifestação técnica, mas acrescentando duas DETERMINAÇÕES, dirigidas ao 

Controlador Geral do Município, para instaurar uma Tomada de Contas Especial, 

comunicando o ato ao Tribunal. 

                                                 
4
 Referente ao período não contemplado pela determinação constante do Acórdão TC-1236/2017–SEGUNDA 
CÂMARA (Processo TC 03439/2015-3) 
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Segue a transcrição de trecho do parecer ministerial: 

 

“(...) 
Pois bem. Compulsando os autos, verifica-se que a Instrução 

Técnica Conclusiva é consentânea com o posicionamento do Ministério 
Público de Contas, motivo pelo qual, independentemente de transcrição, 
passa a fazer parte integrante deste pelos fundamentos de fato e de direito ali 
deduzidos. 
 

Afinal, as irregularidades que maculam a prestação de contas em 
análise consubstanciam grave infração à norma constitucional, legal ou 
regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional ou 
patrimonial, devendo esse Tribunal de Contas, inexoravelmente, julgar 
irregular a prestação de contas, nos termos do art. 84, inciso III, “d”, da LC 

n. 621/12.  
 
Ora, o sistema previdenciário fundamenta-se no princípio do 

equilíbrio financeiro e atuarial – insculpido no caput do art. 201 da 
Constituição Federal –, que reflete a existência de reservas monetárias ou 

de investimentos, numerário ou aplicações suficientes para o adimplemento 
dos compromissos atuais e futuros previstos. 

 
Por sua vez, o artigo 1º, inciso I, da Lei Federal 9.717/98 exige 

que a avaliação atuarial defina a organização e revisão do plano de custeio e 
benefícios, devendo ser contabilizada, a fim de garantir o equilíbrio 
financeiro e atuarial, evitando que o ente federativo seja submetido a risco 
fiscal diante da possibilidade de comprometimento futuro das finanças 
públicas. 

 
Assim, o gestor responsável deve ser rigoroso na perseguição 

da sustentabilidade desse regime previdenciário, o que só pode ser 

alcançado com o regular e tempestivo registro contábil da provisão 
matemática previdenciária e com o regular e tempestivo recolhimento das 
contribuições previdenciárias, sob pena de se criar uma falsa percepção da 
realidade para a elaboração das medidas necessárias à correção de desvios 
do sistema, o que causa prejuízos financeiros.  

 
Tal alerta pode ser encontrado em trecho de trabalho publicado 

para a Coleção Previdência Social, Série Estudos; v.34, de autoria de Narlon 
Gutierre Nogueira, intitulado “O equilíbrio financeiro e autuarial dos RPPS: 
de princípio constitucional a política pública de Estado”, p. 187, a seguir 

transcrito: 
(...) 

Nesse contexto, o responsável ao praticar as irregularidades 
constatadas fomentou a ocorrência de autênticos “rombos” nas contas do 
Instituto de Previdência, incitando prejuízo nítido à administração pública.  

Portanto, conquanto a posteriori sejam sanadas as 
irregularidades, tal hipótese de maneira alguma elide ou atenua a conduta do 
gestor, pois os prejuízos já foram causados.  

 
Destaca-se: os fatos referem-se as irregularidades de natureza 

grave, que causam prejuízo financeiro ao Instituto de Previdência, em 
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razão da não adoção de medidas econômicas necessárias para correção dos 
desvios do sistema.  

 
Nessa linha, o Tribunal de Contas Catarinense, no processo nº 

02/03501551, Acórdão n. 1765/08, julgou irregulares as contas de gestão de 
Prefeito, nos termos adiante reproduzidos: 
(...) 

Como se verifica nas decisões colacionadas, quando não há 
quantificação do dano ao erário causado pelo atraso no recolhimento, gera-se 
o dever de formação de autos apartados ou de adoção de providências 
administrativas cabíveis pela unidade gestora, ambos objetivando identificar 
os responsáveis e reaver para os cofres públicos os encargos derivados do 
não pagamento tempestivo das referidas contribuições. 

 
Isto posto, o Ministério Público de Contas anui à proposta da 

área técnica contida na ITC 02762/2018-8, sem prejuízo da expedição das 

determinações sugeridas, bem como pela aplicação de multa ao responsável. 
 
Requer, outrossim: 
 
1. determinar ao atual Controlador-Geral do Município de Alegre 

que: 
 
1.1 instaure Tomada de Contas Especial, para apuração e 

quantificação do dano, bem como identificação dos responsáveis, a fim 
de apurar a totalidade dos encargos financeiros incidentes sobre o 
recolhimento em atraso das parcelas devidas referentes às 
contribuições previdenciárias, e o ressarcimento aos cofres públicos, 
com fulcro no artigo 83, §1º, da Lei Complementar Estadual 621/2012 (Lei 
Orgânica do TCEES), sob pena de incorrer em responsabilidade 
solidária, informando, ainda, outros dados exigidos pela Instrução 
Normativa TC nº 32/2014, devendo os autos da Tomada de Contas 
Especial ser encaminhados a este Tribunal no prazo de 90 (noventa) 
dias, na forma do art. 14 da referida IN;  

 

1.2. comunique a esta Corte de Contas a Instauração de Tomada de Contas 
em tela, no prazo de 15 (quinze) dias, de acordo com o estabelecido no art. 
5º da IN TC 32/2014 e, acaso confirmado o prejuízo, providencie sua 
devolução ao erário do município, nos termos dos arts. 152 e ss. do 
Regimento Interno do Tribunal, devendo observar os prazos constantes 
da IN nº 32/2014;” 

 

 

É o Relatório. Passo a fundamentar. 

 

 

Acompanho a área técnica quanto ao afastamento dos indícios de 

irregularidade tratados nos itens 3.3.1, 3.4.2.1, 3.4.2.2 e 3.6.1 do Relatório 

Contábil, adotando, como Fundamentação do presente Voto, a análise constante 

dos tópicos 2.2, 2.3, 2.4 e 2.7 da Instrução Técnica Conclusiva, conforme transcrito: 
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“2.2 Ausência de medidas administrativas que viabilizassem a emissão 
do parecer do controle interno sobre a totalidade da Prestação de 
Contas Anual. (ITI 1296/2017-3 C/C ITEM 3.3.1 DO RTC 650/2017-1). 
 
Base legal: art. 135, § 4º e 138, § 3º do RITCEES, art 5º da Res. TCEES 

227/2011, IN TCEES 34/2015. 
(...) 
ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS 
 
Constata-se que o ponto central do indicio de irregularidade consistiu em citar 
o responsável para que justificasse o envio do Parecer Conclusivo “Não 
Conclusivo” emitido pela Unidade de Controle Interno. 
 
Entretanto, mesmo que o gestor da autarquia envie e concorde com o Parecer 
Conclusivo da Unidade de Controle Interno não pode ser responsabilizado 
pela forma da análise, elaboração e conclusão do referido relatório, mas sim 
do resultado apurado pelo Parecer, sendo essa de exclusiva responsabilidade 
dos servidores signatários (da Controladoria Geral do Município). 
 
Ademais, ainda que não tenham produzido efeitos práticos, o defendente 
aponta esforços junto ao Executivo Municipal buscando meios para 
implantação de Unidade de Controle Interno no âmbito da FAFIA, uma vez 
que a responsabilidade para a instituição (iniciativa legal) e instalação da 
estrutura compete ao Prefeito Municipal e não ao Secretário Municipal. 
 
Assim, sugere-se que seja afastado do indicio de irregularidade. 

 
 
2.3 Pagamento da contribuição previdenciária patronal relativa ao 
Regime Geral de Previdência Social (RGPS) a menor que o empenhado 
(ITI 1296/2017-3 C/C ITEM 3.4.2.1 DO RTC 650/2017-1).  
 
Base legal: Art. 40, 149 e 195, inciso I, da Constituição Federal/1988; art. 1º, 

inciso II, da Lei Federal 9.717/1998. 
(...) 
ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS 

 
Conforme transcrito, o justificante afirma que o saldo a pagar exibido no 
encerramento do exercício financeiro de 2016 corresponde às competências 
11, 12 e 13/2016, cujo pagamento deu-se somente em fevereiro de 2017. 
 
Dando suporte a essa argumentação, foram apresentadas cópias das Guias 
da Previdência Social – GPS pagas relativas às competências 09, 10, 11, 12 
e 13/2016, 01 e 02/2017. 
Em consulta ao Demonstrativo dos Restos a Pagar do exercício financeiro de 
2017 (Processo TC n. 4250/2018, arquivo DEMRAP) verificam-se os 
seguintes pagamentos correspondentes a competências de 2016: 
(...) 
Assim, ficam evidenciados os pagamentos dos Restos a Pagar ns. 00003, 
00196 e 00197/2016, relativos a contribuições patronais devidas, no total de 
R$ 89.183,52 (56.423,62 + 15.184,77 + 17.575,13). 
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Diante disso, segue novo confronto entre valores empenhados, liquidados e 
pagos, a título de obrigações previdenciárias devidas pela Unidade Gestora: 

 
Tabela 15-A) Contribuições Previdenciárias – Unidade Gestora                           Em R$ 1,00 

Regime de 
Previdência 

Empenhado 
(A) 

Liquidado 
(B) 

Pago 
(C) 

Folha de 
Pagamentos 
(D) 

% Liquidado 
(B/A*100) 

% Pago 
(C/A*100) 

RPPS 0,00 0,00 0,00 - - - 
RGPS 353.341,23 353.341,23 351.190,70

5
 - 100% 99,39% 

Totais 353.341,23 353.341,23 351.190,70 - 100% 99,39% 

Fonte: Processo TC 05514/2017-6 - Prestação de Contas Anual/2016  

 
Portanto, considerando que após esclarecimentos apresentados as diferenças 
inicialmente observadas foram reduzidas a níveis aceitáveis para fins de 
análise das contas, sugere-se que seja afastado o indício de 
irregularidade. 

 
 
2.4 Recolhimento da contribuição previdenciária dos servidores 
relativa ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS) a menor que o 
retido. (ITI 1296/2017-3 C/C ITEM 3.4.2.2 DO RTC 650/2017-1).  
 
Base legal: Arts. 37 e 195, inciso II, da Constituição Federal/1988; art. 30, 

inciso I, alíneas “a” e “b”, da Lei Federal nº 8.212/1991. 
(...) 
ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS 

 
Da mesma forma que no item anterior, o justificante afirma que o saldo a 
pagar exibido no encerramento do exercício financeiro de 2016 corresponde 
às competências 11, 12 e 13/2016, cujo pagamento deu-se somente em 
fevereiro de 2017. 
 
Dando suporte a essa argumentação, foram apresentadas cópias das Guias 
da Previdência Social – GPS pagas relativas às competências 09, 10, 11, 12 
e 13/2016, 01 e 02/2017. 
 
Em consulta “Balancete Isolado por Conta Contábil” via sistema CidadES, 
verifica-se que o saldo inicial de R$ 33.368,95, exibido pela conta contábil  
n. 218810102 – INSS, foi todo recolhido no decorrer dos meses de janeiro a 
março/2017: 
(...) 
Como se vê, ao final do primeiro trimestre do exercício de 2017 o  
saldo de contribuições retidas dos servidores vinculados ao RGPS foi  
reduzido a R$ 230,15. 
 
Diante disso, segue novo confronto entre valores empenhados, liquidados e 
pagos, a título de obrigações previdenciárias devidas pela Unidade Gestora: 

 
Tabela 16-A): Contribuições Previdenciárias – Servidor                     Em R$ 1,00 

Regime de 
Previdência 

Inscrições 
(A)  

Baixas 
(B) 

Folha de 
Pagamentos 
(D) 

% 
Recolhido 
(B/Ax100) 

RPPS 0,00 0,00 - - 

RGPS 104.813,98 104.583,83
6
 - 99,78% 

                                                 
5
 Somatório dos pagamentos em 2016 (R$ 262.007,18) e Restos a Pagar Processados pagos em 

2017 (R$ 89.183,52). 
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Totais 104.813,98 104.583,83 - 99,78% 

Fonte: Processo TC 05514/2017-6 - Prestação de Contas Anual/2016 

 
Portanto, considerando que após esclarecimentos apresentados as diferenças 
inicialmente observadas foram reduzidas a níveis aceitáveis para fins de 
análise das contas, sugere-se que seja afastado o indício de 
irregularidade. 

(...) 
 
 
2.7 Divergência entre os saldos das contas contábeis da dívida ativa do 
Balanço Patrimonial e do Demonstrativo da Dívida Ativa. (ITI 1296/2017-3 
C/C ITEM 3.6.1 DO RTC 650/2017-1). 
 
Base legal: Art. 85 e 88 da Lei nº 4.320/1964 c/c anexo I, b da IN 34/2015. 

(...) 
ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS 

 
Conforme transcrito, o defendente afirma que foram informados no arquivo 
DEMDAT, por equívoco, valores relativos a outra Unidade Gestora. 
 
Embora essa UG não tenha sido identificada, foi apresentado novo 
Demonstrativo da Dívida Tributária e Não Tributária – DEMDAT exibindo 
valores correspondentes aos constantes do Balanço Patrimonial: 

 
Tabela 20-A) Análise Geral da Dívida Ativa (tributária e não tributária) 

Saldo anterior - DEMDAT 320.143,58 
Acréscimos no exercício – DEMDAT 161.777,11 

Baixas no exercício – DEMDAT 66.395,44 
Saldo para o próximo exercício - DEMDAT (a) 415.525,25 

Saldo contábil - BALPAT (b) 415.525,25 
Divergência (a-b) 0,00 
Fonte: Processo TC 05514/2017-6 - Prestação de Contas Anual/2016 

Portanto, uma vez que ficou esclarecida a origem da divergência inicialmente 

detectada, sugere-se que seja afastado o indício de irregularidade.” 

 

Também acolho as DETERMINAÇÕES propostas pelo Ministério Público de 

Contas, abaixo transcritas, dirigidas ao Controlador-Geral do Município de Alegre, 

para que: 

 

1. Instaure Tomada de Contas Especial, para apuração e quantificação do 

dano, bem como identificação dos responsáveis, a fim de apurar a totalidade 

dos encargos financeiros incidentes sobre o recolhimento em atraso das 

parcelas devidas referentes às contribuições previdenciárias, e o 

ressarcimento aos cofres públicos, com fulcro no artigo 83, §1º, da Lei 

                                                                                                                                                         
6
 O saldo inicial exibido pela Conta Contábil n. 2.1.8.8.1.01.02 – INSS em 2017 acumulava saldo 

devedor do exercício sob análise (R$ 25.757,04), bem como de competências relativas a exercícios 
anteriores (R$ 7.611,91), conforme Demonstrativa da Dívida Flutuante (arquivo DEMDFL_3). 
Quanto ao saldo remanescente de R$ 230,15, uma vez que a análise não esclarece a quais 

períodos corresponde, por prudência, será atribuído ao exercício de 2016.  
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Complementar Estadual 621/2012 (Lei Orgânica do TCEES), sob pena de 

incorrer em responsabilidade solidária, informando, ainda, outros dados 

exigidos pela Instrução Normativa TC nº 32/2014, devendo os autos da 

Tomada de Contas Especial ser encaminhados a este Tribunal no prazo de 

90 (noventa) dias, na forma do art. 14 da referida IN;  

 

2. Comunique a esta Corte de Contas a Instauração de Tomada de Contas 

em tela, no prazo de 15 (quinze) dias, de acordo com o estabelecido no art. 5º 

da IN TC 32/2014 e, acaso confirmado o prejuízo, providencie sua devolução 

ao erário do município, nos termos dos arts. 152 e ss. do Regimento Interno 

do Tribunal, devendo observar os prazos constantes da IN nº 32/2014. 

 

 

Entretanto, tais DETERMINAÇÕES deverão ser integradas às demais propostas da 

área técnica, dirigidas ao Diretor da FAFIA, para que, inicialmente, sejam adotadas 

as medidas administrativas necessárias e, sendo insuficientes, seja instaurada a 

Tomada de Contas Especial. 

 

 

Quanto às irregularidades mantidas pelo corpo técnico, cabem algumas 

considerações. 

I – Divergências entre os registros contábeis e bancários relativos 

às disponibilidades Financeiras (item 3.2.1 do Relatório Contábil e 2.1 da 

Conclusiva) 

 

Com base no Termo de Verificação das Disponibilidades, o Relatório Técnico 

apurou as seguintes pendências na comparação entre os saldos contábeis e os 

saldos bancários:  

 

1. Falta de registro contábil dos saldos constantes dos extratos bancários das 

contas do Banestes n. 11.434.016 (Agência 0138) e da Caixa Econômica 

Federal n. 168-5 (Agência 0169-4), sendo os saldos bancários 

equivocadamente registrados nas contas contábeis do Banestes n. 9 
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(Agência 590) e da Caixa Econômica Federal n. 10 (Agência 0169-4), cujos 

extratos não foram apresentados; 

 

2. Ausência dos extratos bancários da conta da Caixa Econômica Federal n. 

1723 (Agência 1723); 

 

3. Discrepância entre o Balanço Patrimonial e o Termo de Verificação das 

Disponibilidades, quanto ao saldo da conta contábil “Caixa e Equivalentes”, 

provavelmente ocasionado pela diferença na conta CEF n. 1723. 

 

 

Segue a transcrição do Relatório Contábil: 

 

“3.2.1 Divergências entre os registros contábeis e bancários relativos às 
disponibilidades Financeiras 

 
Base legal: LC 101/2000, art. 43 c/c § 3º do artigo 164 da CRFB/88 
Nas tabelas a seguir, demonstram-se os valores extraídos dos demonstrativos 
encaminhados na prestação de contas em análise: 
 

Tabela 1) Termo de Verif icação das Disponibilidades                                            Em R$ 1,00 

Banco Agência Conta 
Tipo da 

Conta 1  

Fonte de 

Recurso 

Saldo 

Contábil 
(a) 

Saldo 

Bancário 
(b) 

Saldo 

Bancário 
Conciliado 

Diferença 

(b-a) 

000 9999 9999 1 1-000-0000 0,00 0,00 0,00 0,00 

021 590 9 1 1-000-0000 28.354,58 - - 28.354,58 

021 0138 11.434.016 1 1-000-0000 - 28.354,58 28.354,58 -28.354,58 

104 0169-4 10 1 1-000-0000 69.196,24 - - 69.196,24 

104 0169-4 168-5 2 1-000-0000 - 69.196,24 69.196,24 -69.196,24 
104 0169-4 168-5 1 1-000-0000 50,00 50,00 50,00 0,00 

104 1723 1723 1 1-000-0000 9.983,00 - 9.983,00 9.983,00 

TOTAL 107.583,82 97.600,82 107.583,82 9.983,00 

Fonte: Processo TC 05514/2017-6 - Prestação de Contas Anual/2016 
Nota 1 - Conforme Anexo II da IN 34/2015, os tipos de contas bancárias são: 1 - Conta Movimento e 2 - Conta 

Aplicação 
 
 
Tabela 2) Caixa e Equivalentes de Caixa (Saldo Contábil)                               Em R$ 1,00 

Contas Contábeis 
Balanço Patrimonial  
(a) 

TVDISP 
(b) 

Diferença 
(a-b) 

Caixa e Equivalentes de Caixa 107.583,82 97.600,82 9.983,00 

    

Fonte: Processo TC 05514/2017-6 - Prestação de Contas Anual/2016 

 

Da conciliação entre os registros constantes dos extratos bancários e contábeis, no 
encerramento do exercício financeiro de 2016, relativos às disponibilidades 
financeiras em conta corrente/aplicação, verifica-se que as demonstrações contábeis 
não refletem adequadamente os saldos constantes dos extratos bancários: 
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 Não foram apresentados extratos bancários relativos às contas Banestes, ag. 
590, C/C n. 9 e Caixa Econômica Federal, ag. 0169-4, C/C n. 10, sendo que 
os saldos nelas registrados correspondem aos exibidos pelos extratos das 
contas bancárias Banestes, ag. 0138, C/C N. 11.434.016 e Caixa Econômica 
Federal, ag. 0169-4, C/C N. 168-5; 
 

 Não foi apresentado extrato bancário correspondente ao saldo de 
R$ 9.983,00, exibido pela conta Caixa Econômica Federal, ag. 1723, 
C/C n. 1723. 

Portando, faz-se necessário que o gestor responsável apresente os extratos 
bancários faltantes relativos a dezembro de 2016, bem como comprove a 
regularização das divergências, porventura remanescentes, no decorrer do exercício 
financeiro de 2016.” 

 

 

A Defesa informou que os saldos corretos contas do Banestes n. 11.434.016 

(Agência 0138) e da Caixa Econômica Federal n. 168-5 (Agência 0169-4) eram os 

saldos indevidamente contabilizados nas contas do Banestes n. 9 (Agência 590) e 

da Caixa Econômica Federal n. 10 (Agência 0169-4), que não possuíam saldos 

físicos.  

 

Quanto à conta da Caixa Econômica Federal n. 1723 (Agência 1723), cujo saldo 

contábil somava R$ 9.983,00, afirmou que comporta os recursos do FIES, 

bloqueados pelo Governo Federal devido à nota da Faculdade no ENADE. O 

bloqueio impediria a consulta e a impressão de extratos, razão pela qual o 

responsável trouxe aos autos apenas um print da tela do computador, fornecido pela 

CEF, com a negativa de acesso. Solicitou orientações para a exclusão do saldo 

contábil. 

 

Na Conclusiva, a área técnica rejeitou as justificativas quanto à conta da Caixa 

Econômica Federal n. 1723, pois a cópia apresentada pelo responsável tinha baixa 

qualidade de digitalização, não servindo como um documento bancário de suporte.  

 

Considerando que a carência documental não foi suprida e que o gestor não 

providenciou o desbloqueio dos recursos, a análise conclusiva manteve a 

irregularidade, sugerindo, ainda, uma DETERMINAÇÃO. 

 

Observo que a matéria também foi abordada nas Contas do exercício de 2015, 

constantes do processo n. 7140/2016, recebendo a proposta técnica pela 
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Irregularidade com Determinação, conforme trecho transcrito da Conclusiva n. 

1003/2018: 

 

“2.1 Não comprovação da totalidade do saldo de disponibilidades em 
31/12/2015 registrado na contabilidade. (ITI 482/2017 C/C ITEM 3.2.1.1 DO 
RTC 298/2017): 
 
Base legal: art. 7º, IN TC 34/2015 

(…) 
 
ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS 

 
Conforme transcrito, o citado afirma que a conta bancária Caixa Econômica 
Federal, ag. 1723n, c/c 1723 – FIES-DEP. CEF, não foi mais movimentada 
desde 31/10/2013, tendo a FAFIA perdido o acesso à mesma. 
 
Afirma, ainda, que o saldo bancário de R$ 9.983,00, relativo a recursos 
recebidos do FIES, teria sido transferido pelo governo federal, estando o 
acesso condicionado a recadastramento no site do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da  
Educação – FNDE, bem como ao resultado de avaliação institucional 
realizada pelo Ministério da Educação - MEC. 
 
Contudo, em que pesem tais argumentos, não foi apresentado nenhum 
documento bancário relativo a essa transferência, nenhum comunicado 
recebido do governo federal sobre tal procedimento, ou demonstrada 
qualquer iniciativa por parte da FAFIA para reaver tais valores. 
 
Afora as mencionadas alegações, nessa fase de justificativas, foram 
unicamente trazidas conciliações bancárias dos meses dezembro/2012, 
janeiro a dezembro/2013, dezembro/2014 e novamente dezembro/2015, 
todas desacompanhadas dos respectivos extratos bancários. 
 
Sendo assim, diante da ausência de documentação de suporte, não se tem 
elementos suficientes para verificação desse saldo, seja na conta bancária 
informada na presente PCA, seja na conta de destino como afirma o 
defendente, restando um total de R$ 9.983,00 sem a devida comprovação. 
 
Portanto, segundo o exposto, sugere-se que seja mantido o indício de 
irregularidade. 

 
Sugere-se, ainda, determinar à Diretora da FAFIA ou a quem lhe vier a 

substituir, que tome medidas efetivas no sentido de regularizar sua situação 
junto ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, bem 
como de reaver o saldo de R$ 9.983,00, correspondente a recursos recebidos 
do FIES, fazendo constar em Nota Explicativa aos arquivos EXTBAN e 
TVDISP integrantes da PCA do exercício corrente, os documentos probatórios 
acompanhados dos eventuais ajustes ocorridos.” 
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Considerando que as divergências entre os saldos bancários e contábeis não foram 

sanadas quanto à conta da Caixa Econômica Federal n. 1723 (Agência 1723), 

acompanho a área técnica para manter a irregularidade, adotando o 

entendimento da Instrução Técnica Conclusiva n. 2762/2018, que passa a integrar 

a Fundamentação do presente Voto, conforme transcrito: 

 

“2.1 Divergências entre os registros contábeis e bancários relativos às 
disponibilidades Financeiras (ITI 1296/2017-3 C/C ITEM 3.2.1 DO  
RTC 650/2017-1). 
 
Base legal: LC 101/2000, art. 43 c/c § 3º do artigo 164 da CRFB/88 

(...) 
ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS 

 
Conforme transcrito, o responsável afirma que o saldo contábil de 
R$ 9.983,00, exibido pela conta Caixa Econômica Federal, ag. 1723, C/C n. 
1723, corresponde a recurso recebidos do Programa de Bolsas do FIES, 
destinado exclusivamente à compensação de débitos relativos a Tributos 
Federais. 
 
Segue afirmando que, tendo sido a FAFIA descredenciada do programa em 
função do rebaixamento de sua nota no ENADE, foi bloqueado o acesso à 
dita conta desde o exercício de 2013, ficando impedida de emitir extratos u 
qualquer demonstração que comprove o saldo remanescente. 
 
Dando suporte a essa argumentação, foi apresentada cópia da tela 
correspondente a uma tentativa de acesso ao sistema do FIES, no 
link “https://www3.caixa.gov.br/fies/FIES_InstEnsino.asp”, que apesar da 
baixa qualidade de digitalização, lê-se, parcialmente, a expressão 
“...USUÁRIO NÃO [...]ZADO...”. 
 
Com isso, mais uma vez não foi apresentada documentação bancária de 
suporte para o saldo exibido em 31/12/2016, no total de R$ R$ 9.983,00. 
 
Além disso, embora já passados 4 (quatro) exercícios financeiros desde seu 
descredenciamento, não se verifica qualquer iniciativa por parte da FAFIA 
para recebimento/desbloqueio do saldo bloqueado, posto que tal recurso 
corresponda ao período em que ainda participava do FIES. 
 
Portanto, uma vez que não foi suprida a ausência documental inicialmente 
detectada, nem evidenciados esforços no sentido de reaver esse saldo, 
sugere-se que seja mantido o indicativo de irregularidade. 

 
Sugerimos, ainda, determinar ao atual ordenador de despesas, ou a quem 

lhe vier a substituir, que tome as medidas necessárias no sentido de 
recuperar o saldo de R$ 9.983,00, exibido pela conta Caixa Econômica 
Federal, ag. 1723, C/C n. 1723, impedindo, assim, que tal situação se traduza 
em prejuízo aos cofres públicos.” 
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Apesar de manter a irregularidade, observo que a divergência poderá ser corrigida, 

antes que se transfigure em dano ao erário, razão pela qual entendo que o fato é 

passível de Ressalva com Determinação. 

 

 

 

II – Falta de comprovação de contribuições previdenciárias por 

meio dos arquivos FOLRPP e FOLRGP (item 3.4.3 do Relatório Contábil e 

2.5 da Conclusiva) 

 

No Relatório Contábil, o setor competente verificou que os arquivos FOLRPP e 

FOLRGP, relativos à Folhas de Pagamento dos servidores vinculados ao Regime 

Próprio e ao Regime Geral de Previdência, não foram preenchidos. 

Segue a transcrição do Relatório Técnico: 

 

“3.4.3 Falta de comprovação de contribuições previdenciárias por meio 
dos arquivos FOLRPP e FOLRGP 
 
Base legal: Art. 85 da Lei 4.320/1964 c/c anexo I, b da IN 34/2015. 
 
Conforme evidenciado nas tabelas 15 e 16, os registros contábeis da FAFIA 
exibem movimentação referente às contribuições de servidores e 
contribuições patronais, devidas ao regime geral. 
 
No entanto, foram enviados nesta prestação de contas, através do sistema 
CidadES, os arquivos FOLRGP e FOLRPP em branco. 
 
Tendo em vista que a FAFIA apresenta gastos com pessoal, tais arquivos 
deveriam constar da prestação de contas na forma da IN 34/2015. Por esse 
motivo o gestor deve ser citado para que traga aos autos, justificativas ou 
documentos para esclarecer os fatos.” 

 

 

A Defesa justificou que só possui servidores vinculados ao Regime Geral 

Previdenciário, razão pela qual o arquivo FOLRPP (Regime Próprio) não foi 

preenchido. Quanto ao arquivo FOLRGP, o responsável alegou que o sistema 

contábil informatizado da Faculdade não permitia a sua emissão, razão por que um 

novo software foi contratado em dezembro de 2017, devendo a migração de dados 

ocorrer a partir de fevereiro de 2018. 
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Na Conclusiva, o setor técnico rejeitou a justificativa acerca do arquivo FOLRPG, 

pois os documentos trazidos aos autos pela defesa não permitiram verificar o 

montante devido da contribuição patronal e a correção de seu registro contábil. A 

área técnica manteve a irregularidade e propôs uma DETERMINAÇÃO. 

 

 

Observo que os dados sobre a contribuição patronal não foram encaminhados no 

formato adequado, por meio do preenchimento do arquivo FOLRGP.  

 

Além disso, a documentação enviada pela defesa, correspondente ao Resumo 

Geral das Fichas Financeiras e à Folha Sintética de Autônomos, constantes de f. 

62 a 66 da Peça Complementar, não consolidou os dados sobre a base de 

incidência e a alíquota da contribuição patronal, trazendo tais informações apenas 

quanto ao INSS descontado dos servidores. 

 

A falta da demonstração da base de cálculo e da alíquota patronal incidente sobre a 

Folha de Pagamento prejudicou o conhecimento do montante devido da contribuição 

previdenciária do empregador, aferido a partir da Folha de Pagamento e, por efeito, 

não permitiu a verificação da regularidade dos valores empenhados, liquidados e 

pagos, em confronto com a quantia devida, conforme consta das tabelas 15 e 15-A 

do Relatório Contábil e da Instrução Conclusiva, abaixo reproduzidas, nessa ordem: 

 

Tabela 15) Contribuições Previdenciárias – Unidade Gestora             Em R$ 1,00 

Regime de 
Previdência 

Empenhado 
(A) 

Liquidado 
(B) 

Pago 
(C) 

Folha de 
Pagamentos 

(D) 

% 
Liquidado 

(B/A*100) 

% Pago 
(C/A*100) 

RPPS 0,00 0,00 0,00 - - - 

RGPS 353.341,23 353.341,23 262.007,18 - 100% 74,15% 

Totais 353.341,23 353.341,23 262.007,18 - 100% 74,15% 

Fonte: Processo TC 05514/2017-6 - Prestação de Contas Anual/2016  
 
 

 
Tabela 15-A) Contribuições Previdenciárias – Unidade Gestora                           Em R$ 1,00 

Regime de 
Previdência 

Empenhado 
(A) 

Liquidado 
(B) 

Pago 
(C) 

Folha de 
Pagamentos 

(D) 

% 
Liquidado 

(B/A*100) 

% Pago 
(C/A*100) 

RPPS 0,00 0,00 0,00 - - - 

RGPS 353.341,23 353.341,23 351.190,70
7
 - 100% 99,39% 

                                                 
7 Somatório dos pagamentos em 2016 (R$ 262.007,18) e Restos a Pagar Processados pagos em 2017 (R$ 89.183,52). 
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Totais 353.341,23 353.341,23 351.190,70 - 100% 99,39% 

Fonte: Processo TC 05514/2017-6 - Prestação de Contas Anual/2016  
 

 

Entretanto, apesar da ausência dos dados no formato exigido pelo Tribunal, seria 

possível estimar o INSS devido, a partir do Resumo Geral das Fichas Financeiras e 

da Folha Sintética de Autônomos, constantes de f. 62 a 66 da Peça Complementar à 

defesa, tal como realizado pela área técnica no processo n. 7140/2016, relativo à 

Prestação de Contas Anual do exercício de 2015. 

Adotando-se a base de cálculo do INSS/servidor e aplicando-se a alíquota patronal 

básica do INSS8, obtém-se uma contribuição devida de R$ 242.231,23, conforme 

demonstrado abaixo: 

 

Folha de Pagamento / Base de Cálculo do INSS 

(R$ 996.445,18 + R$ 214.712,83) 

 

1.211.158,01 

Alíquota do INSS estimada 20% 

Contribuição Patronal Devida 242.231,60 

Contribuição Patronal Empenhada/Liquidada 353.341,23 

Contribuição Patronal Paga 351.190,70 

 

 

A princípio, o montante estimado da contribuição patronal devida foi menor que a 

quantia empenhada e paga pela FAFIA, no exercício de 2016, o que poderia indicar, 

por exemplo, o pagamento de juros e multas por atraso no recolhimento, conforme 

demonstrado nas Guias do INSS9, trazidas pela defesa.  

 

                                                                                                                                                         
 
8
 Lei n. 8.212/1991: 

 
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do disposto no art. 
23, é de: 
 

I - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer título, 
durante o mês, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos que lhe prestem serviços, 
destinadas a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos 

habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos 
serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de 
serviços, nos termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou 

sentença normativa.                 (Redação dada pela Lei nº 9.876, de 1999).        (Vide Lei nº 13.189, 
de 2015) Vigência 
 
9
 Peça Complementar, f. 4 a 10. 
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Considerando que o gestor não foi citado sobre a divergência entre a contribuição 

patronal devida e a empenhada/paga, entendo que não pode ser responsabilizado 

pelo fato, nesse momento. 

 

E, tendo em vista que o pagamento foi superior ao montante devido e que as Guias 

do INSS demonstram a quitação com atraso e a incidência de encargos, torna-se 

necessário determinar que o atual Diretor da FAFIA viabilize a emissão do arquivo 

FOLRGP e adote medidas administrativas e/ou instaure tomada de contas especial 

para apurar os prejuízos ao erário e buscar seu ressarcimento, na forma da 

Instrução Normativa TC n. 32/2014. Ao contrário da sugestão técnica, a 

Determinação deve limitar-se ao exercício de 2016, objeto dos presentes autos, uma 

vez que, para o exercício de 2015, também foi determinada a adoção de medidas 

administrativas, conforme consta do processo n. 7140/2016. 

 

Considerando, ainda, que o arquivo FOLRGP não foi preenchido, acompanho o 

corpo técnico pela manutenção da irregularidade, adotando a análise constante 

da Instrução Conclusiva como a Fundamentação do presente Voto, segundo 

transcrito: 

 

2.5 Falta de comprovação de contribuições previdenciárias por meio 
dos arquivos FOLRPP e FOLRGP. (ITI 1296/2017-3 C/C ITEM 3.4.3 DO  
RTC 650/2017-1). 
 
Base legal: Art. 85 da Lei 4.320/1964 c/c anexo I, b da IN 34/2015. 

(...) 
 
ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS 

 
Conforme transcrito, o defendente alegou dificuldades técnicas para emissão 
dos arquivos FOLRGPS e FOLRPPS, sendo necessárias adequações no 
software utilizado para geração da sua folha de pagamentos. 
 
Buscando atender ao presente item, foram apresentadas cópias das Fichas 
Financeiras do exercício de 2016, individualizadas por servidor, 
acompanhadas de Resumo Geral, bem como da Folha Sintética de 
Autônomos de 2016. 
 
Da sua análise, verifica-se um total de contribuições retidas dos 
servidores/autônomos no total de R$ 106.590,72 (85.084,97 + 21.505,75), 
compatível com os totais liquidados e pagos, conforme Tabela 16-A. 
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Contudo, tais documentos não evidenciam as alíquotas e os valores relativos 
às contribuições patronais devidas ao INSS nesse período, não havendo 
elementos para confronto com os respectivos registros contábeis. 
 
Dessa forma, ainda que o item 2.3 tenha demonstrado que 99,39% do total de 
R$ 353.341,23, relativo a contribuições patronais empenhado/liquidado em 
2016, tenham sido pagos, não se pode inferir que correspondam ao total 
devido no mesmo período. 
 
Portanto, uma vez que a ausência documental foi parcialmente suprida, 
permanecendo desconhecido o total das contribuições patronais devidas no 
exercício de 2016, sugere-se que seja mantido o indício de irregularidade. 

 
Sugerimos, ainda, determinar ao atual ordenador de despesas, ou a quem 

lhe vier a substituir, que promova a conciliação dos valores relativos às 
contribuições patronais devidas no exercício de 2016 com os respectivos 
registros contábeis e, sendo porventura constatados valores não 
contabilizados/pagos, providencie sua devida regularização.” 

 

 

Apesar de manter a irregularidade, quanto ao não preenchimento do arquivo 

FOLRGP, trata-se de infração de natureza formal, razão pela qual entendo que o 

fato é passível de Ressalva com Determinação. 

 

 

 

III – Ausência de pagamento dos parcelamentos de débitos 

previdenciários com o INSS (item 3.5.1 do Relatório Contábil e 2.6 da 

Conclusiva) 

 

No Relatório Contábil, o setor técnico observou que os parcelamentos inscritos em 

Dívida Fundada, no total de R$ 2.678.342,35, não foram pagos no exercício de 

2016, gerando uma potencial incidência de encargos financeiros, em prejuízo ao 

erário. 

 

Segue a transcrição: 

 

“3.5.1 Ausência de pagamento dos parcelamentos de débitos 
previdenciários com os INSS 
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Base Legal: Art. 195, inciso I, da Constituição Federal/1988;art. 1º, inciso II, 

da Lei Federal 9.717/1998; art. 30, inciso I, alínea b, da Lei Federal nº 
8.212/1991; e art. 15, caput da Lei Federal nº 8.036/1990 
 
Com base nos valores demonstrados no Balanço Patrimonial do exercício 
anterior, na Demonstração das Variações Patrimoniais, no Demonstrativo da 
Dívida Fundada e no Balanço Patrimonial do exercício em análise, avaliou-se 
o comportamento da dívida decorrente de parcelamentos previdenciários, do 
qual se constata que, conforme pode ser observado na tabela a seguir, que o 
pagamento regular dos parcelamentos firmados não foi cumprido. Não houve 
quitação de nenhuma parcela durante todo o exercício de 2016: 
 
Tabela 3) Movimentação de débitos previdenciários                                         Em R$ 1,00 

Saldo anterior de parcelamentos previdenciários 2.678.342,35 

  224139900000 OUTROS TRIBUTOS E CONT. FEDERAIS A RECOLHER 1.772.042,09 
  224320000000 OBRIGACOES FISCAIS A L P C/  MUNICIPIOS -INTRA OFSS 906.300,26 

Pagamentos da dívida no exercício 0,00 
  224139900000 OUTROS TRIBUTOS E CONT. FEDERAIS A RECOLHER 0,00 

  224320000000 OBRIGACOES FISCAIS A L P C/  MUNICIPIOS -INTRA OFSS 0,00 
Reconhecimento de dívidas no exercício (novos parcelamentos) 0,00 

  224139900000 OUTROS TRIBUTOS E CONT. FEDERAIS A RECOLHER 0,00 
  224320000000 OBRIGACOES FISCAIS A L P C/  MUNICIPIOS -INTRA OFSS 0,00 
Saldo de parcelamentos previdenciários para o próximo exercício 2.678.342,35 

  224139900000 OUTROS TRIBUTOS E CONT. FEDERAIS A RECOLHER 1.772.042,09 
  224320000000 OBRIGACOES FISCAIS A L P C/  MUNICIPIOS -INTRA OFSS 906.300,26 

Fonte: Processo TC 05514/2017-6 - Prestação de Contas Anual/2016 
 
Insta acrescentar que a liquidação do passivo com juros, multas e atualização 
monetária, tendo como causa o não recolhimento tempestivo das parcelas 
objeto de parcelamentos é considerada ilegítima e contrária à finalidade 
pública, impondo-se a sua glosa e o consequente dever de ressarcimento aos 
cofres do município; faz-se necessário o encaminhamento de cópia das guias 
de recolhimentos à Previdência, devidamente acompanhadas dos 
comprovantes de pagamento respectivos, juntamente com os devidos 
acréscimos legais.” 

 

 

Na Defesa, o responsável alegou que a FAFIA não dispõe de recursos para a 

quitação dos parcelamentos do INSS e do IRRF, cujo montante foi encampado pela 

Prefeitura, conforme determina a Lei de criação da Faculdade. 

 

Na Conclusiva, a área técnica rejeitou as justificativas, reforçando que a FAFIA 

possui a obrigação de quitar os parcelamentos, devendo repassar à Prefeitura o 

valor das parcelas pagas pelo Executivo. Propôs que a Determinação expedida nas 

prestações de contas anuais de 2013 e 2014 seja reiterada e que o Prefeito 

Municipal seja notificado sobre o dever de efetuar a cobrança da dívida junto à 

FAFIA. 

 

Segue a transcrição da Conclusiva: 
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“2.6 Ausência de pagamento dos parcelamentos de débitos 
previdenciários com o INSS (ITI 1296/2017-3 C/C ITEM 3.5.1 DO 
RTC 650/2017-1). 
 
Base legal: Art. 195, inciso I, da Constituição Federal/1988;art. 1º, inciso II, 

da Lei Federal 9.717/1998; art. 30, inciso I, alínea b, da Lei Federal nº 
8.212/1991; e art. 15, caput da Lei Federal nº 8.036/1990 
(...) 
ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS 

 
Conforme transcrito, o defendente apresenta em sua defesa um histórico de 
dificuldades enfrentadas para regularização dessa inconsistência, que já foi 
objeto de análise nas PCA’s dos exercícios financeiros de 2013 e 214, tendo 
sido julgadas irregulares, com a expedição de determinação à FAFIA para 

que “adote as providências necessárias para APURAÇÃO e o REGISTRO 
CONTÁBIL de todas as suas dívidas decorrentes de parcelamentos junto ao 
INSS” e apure “a totalidade dos encargos financeiros incidentes sobre o 
recolhimento de contribuições previdenciárias em atraso, relativas aos 
exercícios de 1999 a 2014”; bem como de notificação ao Município de Alegre 
para que também apure “a totalidade dos encargos financeiros incidentes 
sobre o recolhimento de contribuições previdenciárias em atraso, relativas aos 
exercícios de 1999 a 2014”, solicitando “o ressarcimento das parcelas pagas 
pela Prefeitura Municipal de Alegre, referentes ao montante da FAFIA incluído 
no parcelamento de que tratam os arts. 1º a 9º da Lei n. 12.810/2013”. 
 
Segue afirmando que, somente no exercício financeiro de 2017, por 
solicitação da FAFIA, o Setor Financeiro da Prefeitura Municipal de Alegre 
forneceu os cálculos referentes à Dívida incluindo juros e multa, tendo sido 
então providenciados os respectivos registros contábeis. 
 
Em relação à ausência de pagamentos tanto para parcelamento de INSS 
quanto de IRRF, o defendente alega a total ausência de fundos para honrar 
essa dívida com a Prefeitura Municipal. 
 
Vale destacar que nenhuma documentação de suporte foi apresentada nessa 
fase de justificativas. 
 
Para melhor ilustrar o contexto em que essa inconsistência vem sendo  
perpetuada, vale reproduzir a análise do item 2.1, da Instrução Técnica  
Conclusiva 02632/2017-6 (Processo TC n. 03439/2015-3, PCA/2014 da 
FAFIA): 
 

A presente irregularidade se refere à ausência de 
pagamento dos parcelamentos de débitos previdenciários. 
 
Após regular citação, a defendente afirma que a dívida 
previdenciária informada no balanço patrimonial de 2014 se 
refere a parcelamentos feitos pela FAFIA junto ao INSS no 
ano de 2002. Dívida está não paga, devido a arrecadação 
insuficiente, e encampada pela Prefeitura. A exclusão dos 
parcelamentos de INSS inscrita no balanço de 2014 fora 
efetuado em 2015 através de Portarias para regularizar as 
baixas uma vez que tais valores foram parcelados pela 
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prefeitura no exercício de 2013, conforme documentos em 
anexo. 
 
Da documentação acostada aos autos, depreende-se que, 
diante da impossibilidade do Município de Alegre em obter 
Certidão Negativa junto à Receita Federal, devido aos 
débitos previdenciários da FAFIA - Faculdade de Filosofia 
Ciências e Letras de Alegre, podendo sofrer a sanção de 
não receber os repasses do FMP – Fundo de Participação 
dos Municípios, foi solicitado pelo representante legal do 
Município de Alegre, o Prefeito Municipal Paulo Lemos 
Barbosa, com base nos arts. 1° a 9° da Lei n° 12.810, de 15 
de maio de 2013, o parcelamento de seus débitos relativos 
às contribuições sociais de que trata a alínea "a" e "c" do 
parágrafo único do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 
1991, inclusive das contribuições devidas por lei a terceiros, 
em seu nome e de suas autarquias e fundações públicas, 

bem como a desistência de todas as modalidades de 
parcelamento do município,  
inclusive de suas autarquias e fundações, que 

contemplassem débitos passíveis de inclusão no 
parcelamento de que tratam os arts. 1° a 9° da Lei 
n° 12.810/2013. 
 
De acordo com o art. 7, § 2º da Lei nº 12.810/2013, ao ser 
protocolado pelo ente federativo o pedido de parcelamento, 
fica suspensa a exigibilidade dos débitos incluídos no 
parcelamento perante a Fazenda Nacional, que emitirá 
certidão positiva do ente, com efeito negativo, em relação 
aos referidos débitos, que, segundo o Código Tributário 
Nacional (CTN) , serve justamente para demonstrar a 
existência de créditos não vencidos, em curso de cobrança 
executiva em que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja 
exigibilidade esteja suspensa. 
 
Observa-se, que a Certidão Positiva com efeito de Negativa 
apresentada, traz a observação “Débitos previdenciários 
RFB/PGFN em cobrança: incluídos no pedido de 
parcelamento Lei 12.810/2013 em nome do município de 
Alegre, por se tratar de autarquia municipal”. E ainda, que 
apesar dos débitos  
estarem incluídos em um único parcelamento, os 
Documentos de  
Informação de Crédito e Relatório de Situação Fiscal 
acostados e/ou encaminhados pela defesa, trazem tais 
créditos constando no CNPJ: 27.069.871/0001-18 e nome 
da Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de Alegre. 
 
Apesar de o parcelamento das contribuições previdenciárias 
ter sido firmado em um único documento, é necessária a 
segregação e atualização dos passivos e dos valores pagos, 
bem como o saldo atualizado da dívida de cada entidade. A 
FAFIA, como autarquia , tem existência própria, é 
individualmente responsável por seus atos e obrigações 
administrativa e financeiramente, de forma distinta do ente, 
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e, não há lei municipal assumindo este passivo para si, o 
que só poderia ser admitido, segundo a doutrina, “se as 
forças da autarquia se exaurirem por inteiro”. 
 
Compulsando os documentos encaminhados pela defesa, 
observa-se ser possível identificar através das Consultas às 
Informações dos  
Créditos e Detalhamento Pedido de Parcelamento, o 
total aproximado do débito com INSS, a fim de contabilizar 
(em aplicação ao princípio da prudência) as despesas que 
comprometerão as finanças da autarquia, por diversos anos. 
 

 

Nº DO 
CRÉDITO 

PERÍODO DA 
DÍVIDA PRINCIPAL 

MULTA/JUROS E 
ENCARGOS TOTAL 

355382237 01/1999 A 01/2003 405.629,97 582.154,88 987.784,85 
370221265 06/2004 A 13/2005 536.898,55 491.067,25 1.027.965,80 

400947285 02/2007 A 02/2007 34,32 32,89 67,21 

426821947 01/2009 A 13/2012 11.275,28 2.843,75 14.119,03 

426821955 12/2008 A 13/2012 196.457,63 51.957,18 248.414,81 

430073712 12/2012 A 02/2013 32.912,84 7.931,87 40.844,71 

430073720 12/2012 A 02/2013 79.839,47 19.238,86 99.078,33 

475371852 10/2009 A 03/2010 38.802,82 24.966,14 63.768,96 

400947277 02/2007 A 09/2011 581.074,87 564.394,21 1.145.469,08 

403182425 10/2011 A 13/2011 84.135,01 72.165,43 156.300,44 

405827784 12/2011 A 05/2012 184.126,40 151178,07 335.304,47 

609515454 ---- 82.838,30 39717,01 122.555,31 

TOTAL 2.234.025,46 2.007.647,54 4.241.673,00 

 
Em consulta ao Demonstrativo da Dívida Fundada (arquivo DEMDIFD, 
Processo TC n. 4250/2018-1) verificam-se atualização dos saldos das dívidas, 
sem evidenciação de pagamentos: 
(...) 
Portanto, uma vez que não foram evidenciados pagamentos de parcelas 
devidas ao INSS, relativas ao exercício analisado, e considerando, ainda, que 
o presente item vem sendo apontado desde o exercício de 2013 sem que 
sejam tomadas medidas que resultem na sua efetiva regularização, sugere-
se que seja mantido o indicativo de irregularidade. 

 
Na oportunidade, sugere-se, ainda: 
 

 DETERMINAR ao atual ordenador de despesas da FAFIA, ou a quem 

lhe vier a substituir, 
 

o Que demonstre em Nota Explicativa à Prestação de Contas 
Anual do exercício corrente, as providências tomadas para a 
APURAÇÃO e o REGISTRO CONTÁBIL de todas as suas dívidas 
decorrentes de parcelamentos junto ao INSS, especialmente o 
montante incluído no parcelamento de que tratam os arts. 1° a 9° da 
Lei n° 12.810/2013; 
 
o Que realize o PAGAMENTO à Prefeitura da parte que lhe cabe 
no referido parcelamento, através de suas dotações orçamentárias, 
bem como o respectivo REGISTRO CONTÁBIL; 
 
o A dote as medidas administrativas necessárias, nos termos do 
art. 2º da IN TCEES 32/14, a fim de apurar a totalidade dos encargos 
financeiros incidentes sobre recolhimento de contribuições 
previdenciárias em atraso, relativas aos exercícios de 2015 e 
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201610, bem como a responsabilidade e o ressarcimento aos cofres do 

autarquia, tendo em vista que tal despesa é considerada ilegítima e 
contrária à finalidade pública, impondo-se a sua glosa, informando, 
ainda, a esta Corte de Contas sobre o resultado obtido. 

 
o NOTIFICAR ao gestor responsável pela Prefeitura Municipal de Alegre, para 

que solicite da FAFIA, o ressarcimento das parcelas pagas pela Prefeitura 
Municipal de Alegre, referentes ao montante da FAFIA incluído no 
parcelamento de que tratam os arts. 1° a 9° da Lei n° 12.810/2013.” 

 

 

Observo que a matéria foi abordada no processo n. 2532/2014, que tratou das 

Contas do exercício de 2013. Naqueles autos, a área técnica manteve a 

irregularidade, propondo uma Determinação, dirigida ao Diretor da FAFIA, para que 

a dívida de parcelamentos do INSS fosse apurada, registrada e ressarcida à 

Prefeitura.  

 

Propôs, ainda, duas Determinações, destinadas ao Prefeito Municipal, para a 

apuração dos encargos por atraso das contribuições previdenciárias e para a 

consequente cobrança do prejuízo junto aos responsáveis, bem como para a 

cobrança dos parcelamentos devidos pela Faculdade e pagos pelo Executivo.  

 

A sugestão técnica foi acolhida pela 2ª Câmara, nos termos do Acórdão TC n. 

964/2016, proferido em 05 de outubro de 2016 e publicado em 08 de novembro 

daquele ano, conforme transcrito: 

 

“ACÓRDÃO 

 
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-2532/2014, 
ACORDAM os Srs. conselheiros da Segunda Câmara do Tribunal de Contas 

do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia cinco de outubro de 
dois mil e dezesseis, à unanimidade, nos termos da proposta de voto do 
relator, auditor João Luiz Cotta Lovatti: 
 
1. Julgar irregular a Prestação de Contas Anual da Faculdade de Filosofia, 

Ciências e Letras do Município de Alegre - FAFIA, referente ao exercício de 
2013, sob a responsabilidade do sr. José Soares Domingues, Diretor no 
período de 01/01/2013 a 10/10/2013, e da sra. Rosane Maria Souza dos 
Santos, Diretora a partir de 03/10/2013 e responsável pelo envio da prestação 
de contas, nos termos do art. 84, inciso III, alínea “d”, da Lei Complementar 
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 Referente ao período não contemplado pela determinação constante do Acórdão TC-1236/2017–SEGUNDA 
CÂMARA (Processo TC 03439/2015-3) 
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Estadual nº 621/2012, em razão da manutenção das seguintes 
irregularidades: 

(...) 
1.1.3. Ausência de Pagamento dos Parcelamentos de Débitos 
Previdenciários com o INSS:  

Base Normativa: Art. 195, inciso I, da Constituição Federal/1988; art. 1º, 
inciso II, da Lei Federal 9.717/1998; art. 30, inciso I, alínea b, da Lei 
Federal nº 8.212/1991; e art. 15, caput da Lei Federal nº 8.036/1990. 
(...) 

3. Determinar à atual Diretora da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras 

de Alegre - FAFIA, para que adote as providências necessárias visando à 
apuração e o registro de todas as dívidas da autarquia decorrentes de 
parcelamentos junto ao INSS, especialmente o montante incluído no 
parcelamento de que tratam os arts. 1° a 9° da Lei n° 12.810/2013, e que 
realize o pagamento à Prefeitura da parte que lhe cabe no referido 
parcelamento, através de suas dotações orçamentárias, demonstrando-as na 
próxima prestação de contas a ser encaminhada a este Tribunal; 
 
4. Notificar os Srs. Paulo Lemos Barbosa, Prefeito Municipal de Alegre, e 

Roberto Carneiro da Rosa e Tristão da Costa Soares, Controlador Geral do 
município de Alegre, para que, tomem as medidas administrativas 
necessárias, nos termos do art. 2º da IN TCEES 32/14, a fim de apurar a 
totalidade dos encargos financeiros incidentes sobre recolhimento de 
contribuições previdenciárias em atraso, relativas aos exercícios de 1999 a 
2014, bem como a responsabilidade e o ressarcimento aos cofres do 
município, tendo em vista que tal despesa é considerada ilegítima e contrária 
à finalidade pública, impondo-se a sua glosa, informando, ainda, a esta Corte 
de Contas sobre o resultado obtido. 
 
5. Notificar o Sr. Paulo Lemos Barbosa, Prefeito Municipal de Alegre, para 

que solicite da FAFIA, o ressarcimento das parcelas pagas pela Prefeitura 
Municipal de Alegre, referentes ao montante da FAFIA incluído no 
parcelamento de que tratam os arts. 1° a 9° da Lei n° 12.810/2013;” 

 

 

Na Prestação Anual do exercício de 2014, constante do processo n. 3439/2015, o 

setor contábil observou uma idêntica irregularidade, reiterando a proposta técnica 

anterior, acrescida de uma Determinação, dirigida ao Diretor da FAFIA, para a 

apuração dos encargos por atraso das contribuições previdenciárias e para a 

consequente cobrança do prejuízo.  

 

Em função dessa irregularidade, a sugestão foi acolhida pela 2ª Câmara, nos termos 

do Acórdão TC n. 1236/2017, proferido em 04 de outubro de 2017, sendo as 

Determinações comunicadas ao responsável por meio do Ofício n. 1014/2018 e do 

AR/Contrafé n. 2129/2018. 
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Segue a transcrição do Acórdão TC n. 1236/2017: 

 

“1. ACÓRDÃO: 
 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Conselheiros do 
Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão da 2ª 
Câmara, ante as razões expostas pelo relator: 
 
1.1 Julgar IRREGULAR a presente Prestação de Contas Anual da Faculdade 

de Filosofia, Ciências e Letras do Município de Alegre - FAFIA, referente ao 
exercício financeiro de 2014, sob a responsabilidade da Sra. Rosane Maria 
Souza dos Santos, Diretora e responsável pelo envio da prestação de contas, 
nos termos do art. 84, inciso III, da Lei Complementar nº 621/201211, em 
razão da manutenção das seguintes irregularidades, quais sejam: 
 

1.1.1 Ausência de Pagamento dos Parcelamentos de Débitos 

Previdenciários com o INSS:  
 
Base Normativa: Art. 195, inciso I, da Constituição Federal/1988; art. 
1º, inciso II, da Lei Federal 9.717/1998; art. 30, inciso I, alínea b, da 
Lei Federal nº 8.212/1991; e art. 15, caput da Lei Federal nº 
8.036/1990. 

 
1.2 Aplicar multa no valor de R$ 3.000 (três mil reais) à responsável, Sra. 

Rosane Maria Souza dos Santos, com amparo no art. 84, inciso III12 c/c art. 
13513, inciso I da Lei Complementar nº 621/2012; 
 
1.3 Determinar ao(à) atual Diretor(a) da Faculdade de Filosofia, Ciências e 

Letras de Alegre - FAFIA, para que: 
 
1.3.1. Adote as providências necessárias para a APURAÇÃO e o 

REGISTRO CONTÁBIL de todas as suas dívidas decorrentes de 
parcelamentos junto ao INSS, especialmente o montante incluído no 
parcelamento de que tratam os arts. 1° a 9° da Lei n° 12.810/2013, e 
que realize o PAGAMENTO À Prefeitura da parte que lhe cabe no 
referido parcelamento, através de suas dotações orçamentárias; 
 
1.3.2. Adote as medidas administrativas necessárias, nos termos do 

art. 2º da IN TCEES 32/14, a fim de apurar a totalidade dos encargos 
financeiros incidentes sobre recolhimento de contribuições 
previdenciárias em atraso, relativas aos exercícios de 1999 a 2014, 
bem como a responsabilidade e o ressarcimento aos cofres do 
autarquia, tendo em vista que tal despesa é considerada ilegítima e 

                                                 
11 Art. 84. As contas serão julgadas:  
... 
III - irregulares, quando comprovada qualquer das seguintes ocorrências:  
 

 
12 Art. 87. Verif icada irregularidade nas contas, cabe ao Tribunal ou ao Relator: (...) IV - aplicar as sanções previstas em lei; 
 
13 Art. 135. O Tribunal de Contas poderá aplicar multa de até R$ 100.000,00 (cem mil reais), ou valor equivalente em outra 

moeda que venha a ser adotada como moeda nacional, aos responsáveis por (...): 
... 
II - prática de ato ou omissão, com grave infração à norma legal ou regulamentar de natureza contábil, f inanceira, orçamentária, 

operacional e patrimonial. 
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contrária à finalidade pública, impondo-se a sua glosa, informando, 
ainda, a esta Corte de Contas sobre o resultado obtido. 

 
1.4 Notificar o atual Prefeito Municipal de Alegre, para que, tomem as 

medidas administrativas necessárias, nos termos do art. 2º da IN TCEES 
32/14, a fim de apurar a totalidade dos encargos financeiros incidentes sobre 
recolhimento de contribuições previdenciárias em atraso, relativas aos 
exercícios de 1999 a 2014, bem como a responsabilidade e o ressarcimento 
aos cofres do município, tendo em vista que tal despesa é considerada 
ilegítima e contrária à finalidade pública, impondo-se a sua glosa, informando, 
ainda, a esta Corte de Contas sobre o resultado obtido. 
 
1.5 Notificar o atual Prefeito Municipal de Alegre, para que solicite da FAFIA, 

o ressarcimento das parcelas pagas pela Prefeitura Municipal de Alegre, 
referentes ao montante da FAFIA incluído no parcelamento de que tratam os 
arts. 1° a 9° da Lei n° 12.810/2013.” 

 

 

O Acórdão TC n. 1236/2017 foi impugnado após o trânsito em julgado, formando o 

processo n. 5958/2018, cuja análise técnica opinou pelo recebimento dos autos 

como Pedido de Revisão.  

 

Quanto ao mérito, a área técnica sugeriu a Procedência do Pedido de Revisão, 

para que as Contas Anuais de 2014 sejam julgadas Regulares, mantendo-se as 

Determinações expedidas no Acórdão recorrido, conforme consta da Instrução 

Técnica de Recurso n. 245/2018, a seguir reproduzida: 

 

“III – DO MÉRITO 

 
III.1  DAS JUSTIFICATIVAS APRESENTADAS 
 
Irregularidade recorrida: 
 
Ausência de pagamento dos parcelamentos de débitos previdenciários 
com o INSS (item 3.2.1 do RTC 327/2016) 

 
Base legal: artigos 195, inciso I, da Constituição Federal/1988; art. 1º, inciso 
II, da Lei Federal 9.717/1998; art. 30, inciso I, alínea b, da Lei Federal nº 
8.212/1991; e art. 15, caput da Lei Federal nº 8.036/1990. 
(...) 
 
III.2    DA ANÁLISE DO MÉRITO RECURSAL 
 
Foi indicado no Relatório Técnico 327/2016 (TC 3.439/2015 em apenso) 
ausência de pagamento dos parcelamentos de débitos previdenciários com o 
INSS.  Conforme evidenciado na tabela 06 do citado relatório técnico, o saldo 
da dívida em 31/12/2014 totalizava R$ 2.846.528,95.   
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Devidamente citada da irregularidade anteriormente tipificada, a responsável 
apresentou justificativas a este Tribunal de Contas acompanhadas de provas 
documentais. Após análise concluiu a área técnica pela manutenção da 
irregularidade conforme consta na Instrução Técnica Conclusiva 2632/2017 
(fls. 353/358), in verbis: 
 

    [...] 
Pelo exposto, considerando que o presente indicativo de 
irregularidade já fora apontado no exercício de 2013 e ainda 
permanece neste exercício, opina-se no sentido de não acatar 
as justificativas apresentadas nem os ajustes contábeis 
realizados e manter o presente indicativo de irregularidade. 

 
Em grau de recurso a gestora informa que assumiu a direção da Faculdade 
de Filosofia Ciências e Letras de Alegre – FAFIA em outubro do ano de 2013 
permanecendo até o ano 2015, tendo se deparado ao assumir pendências da 
autarquia municipal com INSS, FGTS, PIS/PASEP, Imposto Sindical e outras 
que buscou sanar até o final do exercício de 2014. 
 
Segundo a responsável no decorrer da sua gestão, teve conhecimento que a 
Prefeitura de Alegre havia encampado a dívida de INSS dos anos anteriores 
da Instituição de Ensino Superior com amparo nos artigos 1º e 3º da Lei 
Federal n° 12.810/2013 que dispõe:    
 

Artigo 1º da Lei 12.810/2013 
 
Art. 1º  Os débitos com a Fazenda Nacional de 
responsabilidade dos Estados, do Distrito Federal, dos 
Municípios e das respectivas autarquias e fundações 
públicas, relativos às contribuições sociais de que 
tratam as alíneas a e c do parágrafo único do art. 11 da 
Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, e às respectivas 
obrigações acessórias, provenientes de competências 
vencidas até 28 de fevereiro de 2013, inclusive décimo 
terceiro salário, constituídos ou não, inscritos ou não em 
dívida ativa da União, ainda que em fase de execução 
fiscal já ajuizada, ou que tenham sido objeto de 
parcelamento anterior não integralmente quitado, serão 
consolidados e pagos em 240 (duzentas e quarenta) 
parcelas a serem retidas no respectivo Fundo de 
Participação dos Estados - FPE e Fundo de 
Participação dos Municípios - FPM e repassadas à 
União, ou em prestações equivalentes a 1% (um por 
cento) da média mensal da receita corrente líquida do 
Estado, do Distrito Federal ou do Município, o que for de 
menor prestação.  

 
Artigo 3º da Lei 12.810/2013 

 
Art. 3o   A adesão ao parcelamento de que trata o art. 1o 
desta Lei implica autorização pelo Estado, pelo Distrito 
Federal ou pelo Município para a retenção, no FPE ou 
no FPM, e repasse à União do valor correspondente às 
obrigações previdenciárias correntes dos meses 
anteriores ao do recebimento do respectivo Fundo de 
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Participação, no caso de não pagamento no 
vencimento. 

 
Justifica a recorrente que várias vezes foi à Secretaria Municipal de Finanças 
de Alegre e à Receita Federal para saber o que realmente havia ocorrido com 
a dívida dos anos anteriores da FAFIA, até que em 2015 após diversas vezes 
se dirigindo a Agência da Receita Federal em outra cidade, conseguiu receber 
documentação sobre a encampação da dívida pela Prefeitura de Alegre. 
 
Observou-se que a gestora em resposta à citação apresentou para exame 
deste Tribunal de Contas os seguintes documentos: (fls. 269/329 do TC 
3439/2016 em apenso):  termo de confissão assinado pelo prefeito Paulo 
Lemos Barbosa,  certidão  negativa, onde consta que os débitos 
previdenciários em questão foram incluídos no pedido de parcelamento da Lei 
12.810/2013 em nome do município de Alegre.  
 
A responsável afirma que não negociou nem autorizou encampação de 
dívidas pela Prefeitura de Alegre, que buscou regularizar todas as pendências 
fiscais e jurídicas da FAFIA, que   as prestações de contas no que coube a 
sua gestão estão corretas, restando a assunção de dívida que sequer 
participou e que, de forma nenhuma, poderia impedir que ocorresse ou se 
mantivesse.  Consideram-se procedentes as argumentações da defesa, 
conforme será relatado a seguir. 
 

De acordo com o Decreto nº 9.038/2013,  acostado às fls. 06 do TC 
5.958/2018, a Senhora Rosane Maria Souza dos Santos foi nomeada pro 
tempore para o cargo de Diretora da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras 
de Alegre – FAFIA   em 03 de outubro de 2013. 

 
Verificou-se que o pedido de parcelamento referente a FAFIA - CNPJ 
27.069.871/0001-18, juntado como meio de prova pela gestora em resposta à 
citação (fls. 271 do TC 3439/2015 em apenso) foi assinado pelo Senhor Paulo 
Lemos Barbosa, prefeito municipal de Alegre em 27 de junho de 2013 e 
protocolado sob o no º 07.201.01-0/5623 na Secretaria da Receita Federal do 
Brasil em Cachoeiro – ES, em 13 de agosto de 2013, ou seja,  em data 
anterior à nomeação da ex diretora da FAFIA, ocorrida em 03 de outubro de 
2013. 
 
Considerando que o parcelamento de débitos previdenciários ora 
examinado  foi protocolado pelo prefeito de Alegre em data anterior 
(13/08/2013) à nomeação da  Senhora Rosane Maria Souza dos Santos 
(03/10/2013),  entende-se  comprovado que a ex- diretora da FAFIA não é 
responsável pela encampação de passivos previdenciários  da Autarquia 
no exercício de 2013  pela Prefeitura de Alegre  e também não é a 
responsável pela negociação dos débitos previdenciários  junto a 
Receita Federal do Brasil,  também no exercício de 2013. 
  
Quanto aos   pagamentos dos parcelamentos de débitos previdenciários 
com o INSS, constatou-se por meio do documento “ Anexo II Pedido de 
Parcelamento” (fls. 271 do TC 3439/2015), que o Município de Alegre- ES, 

inscrito no CNPJ  sob o nº  27.174.101/0001-35, na pessoa do seu 
representante legal, o Senhor Paulo Lemos Barbosa,  requereu com base nos 
artigos 1º a 9º  da  Lei Federal Nº 12.810, de 15 de maio de 2013,  que o 
parcelamento dos débitos das contribuições sociais fossem quitados por meio 
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de  parcelas a serem retidas do Fundo de Participação do Município de 
Alegre. 
 

De acordo com o Anexo III – Discriminação dos débitos a parcelar (fls. 272 do 
TC 3439/2015 em apenso), encaminhado à Receita Federal em 13/08/2013  
juntamente com o pedido de parcelamento (Anexo II), a dívida do Município 
(incluindo débitos da FAFIA) com a União foi dividida em 60 (sessenta 
parcelas), que seriam  retidas do FPM.  
 

Embora as demonstrações contábeis da FAFIA no exercício de 2014, 
(Balanço Patrimonial 2014 e Demonstrativo da Dívida Fundada), registrassem 
uma dívida fundada a pagar de R$ 2.846.528,95 em 31/12/2014, conforme 
apontado no RTC 327/2016, não se pode afirmar que houve ausência de 
pagamento dos parcelamentos de débitos previdenciários da FAFIA, 
tendo em vista que as parcelas a serem pagas eram descontadas do 
Fundo de Participação do Município de Alegre.    

 
Ressalva-se na presente instrução a ausência de evidências contábeis da 
integralidade das baixas dos referidos parcelamentos previdenciários – 
INSS no Balancete de Verificação, no Balanço Patrimonial e Demonstrativo 

da Dívida Fundada da FAFIA, conforme será relatado detalhadamente nesta 
instrução.  
 
Destaca-se às fls. 309 (TC 3439/2015 em apenso) instrumento de prova 
apresentado pela responsável das contas anuais exercício 2014, quanto à 
situação de débitos previdenciários da FAFIA: Certidão Positiva com Efeitos 
de Negativa de Débitos Previdenciários relativos aos Tributos Federais e 
à Dívida Ativa com a União em nome da Faculdade de Filosofia e Letras 
de Alegre inscrita no CNPJ nº 27.069.871/0001-18 emitida em 12/11/2014 
pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional da Secretaria da Receita 
Federal do Brasil e válida até 11/05/2015. 

 
Com base nos números evidenciados na ITC 2632/2017, fls.  355/357 do TC 
3439/2015 observou-se que a ex diretora da FAFIA não é responsável pela 
inadimplência das contribuições previdenciárias que   deram origem a dívida 
de R$ 2.846.528,95 apontada no RTC 327/2016, tendo em vista que a dívida 
fundada  engloba créditos previdenciários referente ao período de 01/1999 à 
05/2012, conforme demonstrado a seguir: 

[...] 
Compulsando os documentos encaminhados pela defesa, 
observa-se ser possível identificar através das Consultas às 
Informações dos Créditos e Detalhamento Pedido de 
Parcelamento, o total aproximado do débito com INSS, a fim de 
contabilizar (em aplicação ao princípio da prudência) as 
despesas que comprometerão as finanças da autarquia, por 
diversos anos. 
 

Nº DO 
CRÉDITO 

PERÍODO DA 
DÍVIDA PRINCIPAL 

MULTA/JUROS E 
ENCARGOS TOTAL 

355382237 01/1999 A 01/2003 405.629,97 582.154,88 987.784,85 

370221265 06/2004 A 13/2005 536.898,55 491.067,25 1.027.965,80 

400947285 02/2007 A 02/2007 34,32 32,89 67,21 

426821947 01/2009 A 13/2012 11.275,28 2.843,75 14.119,03 
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426821955 12/2008 A 13/2012 196.457,63 51.957,18 248.414,81 

430073712 12/2012 A 02/2013 32.912,84 7.931,87 40.844,71 

430073720 12/2012 A 02/2013 79.839,47 19.238,86 99.078,33 

475371852 10/2009 A 03/2010 38.802,82 24.966,14 63.768,96 

400947277 02/2007 A 09/2011 581.074,87 564.394,21 1.145.469,08 

403182425 10/2011 A 13/2011 84.135,01 72.165,43 156.300,44 

405827784 12/2011 A 05/2012 184.126,40 151178,07 335.304,47 

609515454 ---- 82.838,30 39717,01 122.555,31 

TOTAL 2.234.025,46 2.007.647,54 4.241.673,00 

Fonte: ITC 2632/2017 (PCA 2014 TC 3439/2015) 

 
Quanto as baixas contábeis dos débitos previdenciários com o INSS, 

verificou-se que em resposta à citação desta Corte de Contas a defendente 
justificou que a exclusão do parcelamento de INSS inscrito no Balanço Geral 
do exercício 2014, foi efetuado no exercício de 2015, tendo em vista que os 
documentos de suporte contábeis foram disponibilizados à Autarquia somente 
em 2015, conforme se verifica pela transcrição a seguir: (fls. 268/269 do TC 
3.439/2015) 
 

A exclusão do parcelamento de INSS inscrito no Balanço Geral 
do exercício 2014, foi efetuado somente no exercício de 2015, 
pois, para tal exclusão utilizamos Portarias para regularizar as 
baixas, amparadas pelos documentos, que estamos 
apresentando em anexo, que, somente foi encaminhado a esta 
Autarquia no exercício de 2015, através da solicitação 
insistente da Faculdade, quando em uma visita rotineira da 
Receita Federal, fomos avisado de tal acampamento de divida 
feito pela PMA: (Anexo 2)  

Para comprovar o alegado (transcrito acima)  a responsável juntou às 
fls.291/308 do TC 3.439/2015 (em apenso) as portarias de cancelamentos de 
restos a pagar  do credor INSS, tendo em vista que o débito previdenciário foi 
encampado pela Prefeitura Municipal de Alegre, conforme pedido de 
parcelamento e autorização de débito em conta da referida prefeitura por 
meio do FPM, comprovado por documentos juntados aos autos (Anexo 1 do 
TC 3.439/2015 em apenso) anteriormente relatado nesta instrução. 
 
Verifica-se às fls. 291/398 (TC 3.439/2015 em apenso) evidências de 
baixas de valores devidos pela FAFIA ao INSS no período de dezembro 
de  2008 à  junho de 2013 no montante de 1.270.102,20, realizadas por 
meio das  seguintes portarias da FAFIA: Nº: 035/2015 no valor total de R$ 
153.647,43,  anulação de restos a pagar do INSS dos meses janeiro a junho 
de 2013; Nº 36/2015 no valor de R$ 378.928,92,  anulação de restos a pagar  
do INSS dos meses de janeiro a dezembro/2012;  Nº 037/2015 no valor total 
de R$ 416.728,25, anulação de restos a pagar do INSS dos meses de  janeiro 
a dezembro de 2011; Nº  38/2015 no valor de R$ 1.635,03, anulação de 
restos a pagar  do INSS do mês de dezembro/2009; Nº 039/2015 no valor 
total de R$ 782,29, anulação de restos a pagar do INSS mês de dezembro de 
2008; Nº 40/2015 no valor total de R$ 318.380,28, anulação de restos a pagar 

do INSS dos meses de janeiro a dezembro de 2010. Também foram juntadas 
a relação dos empenhos cancelados e respectivos valores bem como,  as 
notas de cancelamentos dos restos a pagar nos valores retro citados. 
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O Balancete de Verificação   do Exercício de 2015 da FAFIA acostado às fls. 
337 (TC 3439/2015) demonstra na conta   6329000000 – Outros 
Cancelamentos de Restos a Pagar,  inscrição e baixa de restos a pagar 
processados no montante de R$ 1.270.201,20, conforme justificado pela 

responsável.  
 
Registra-se que o Balancete de Verificação – Exercício de 2015 (fls. 333 do  
TC 3439/2015 em apenso) evidencia  um Passivo Não Circulante no 
montante de R$ 2.846.528,95 em 31/12/2014 (coluna saldo inicial), conforme 
apontado no Relatório Técnico 327/2016 (fls. 356 do TC 3439/2015 em 
apenso).  Verificou-se ainda que o montante de  R$ 2.846.528,95, referente a 
dívidas fundadas a pagar  da Autarquia, está evidenciado no Demonstrativo 
da Dívida Fundada  (Anexo 16 da Lei 432/64)  da FAFIA -  Exercício de 2014 ( 
fls. 32 do TC 3439/2015 em apenso). 
 
Ressalva-se que os números evidenciados no Demonstrativo da Dívida 
Fundada da FAFIA -  Exercício de 2014 (fls. 32 do TC 3439/2015 em apenso) 
e no Balancete de Verificação – Exercício de 2015, não demonstram 
claramente que toda dívida fundada da FAFIA  (R$ 2.846.528,95)  se refere 
especificamente a parcelamentos de débitos previdenciários conforme 
apontado no RTC 327/2016 (fls. 353 do TC 3439/2015 em apenso).  
 
Verificou-se que o Passivo Não Circulante (coluna saldo inicial) apresenta a 
seguinte composição em 31/12/2014 (fls. 333 do  TC 3439/2015 em apenso) : 
R$ 168.186,60 registrado na conta contábil 221410100000 “contribuições 
previdenciárias débito parcelado”;  R$ 1.772.042,09 registrado na conta 
224139900000 “outros tributos e contribuições federais a recolher” e R$ 
906.300,26 registrado na conta 224320100000 tributos municipais 
renegociados (obrigações fiscais a longo prazo com os municípios – INTRA 
OFSS).   

 
Desta forma, infere-se dos números evidenciados no Demonstrativo da Dívida 
Fundada – Exercício de 2014 e do Balancete de Verificação 2015 (coluna 
saldo inicial) apresentado pela defesa em resposta à citação, que o saldo a 
pagar em 31/12/2014 com parcelamentos de débitos previdenciários com a 
União totaliza R$ 1.940.228,69 (R$ 168.186,60 + R$ 1.772.042,09).  
 
Constatou-se que o Balancete de Verificação apresentado pela responsável 
(fls 333 do TC 3439/16) demonstra na conta 221410100000 – contribuições 
previdenciárias – débito parcelado (conta de natureza patrimonial), que no 
exercício de 2015 foram baixados apenas R$ 168.186,60.  Dessa forma, o 
valor debitado/baixado em contas de natureza patrimonial não registra a 
totalidade dos R$ 1.270.201,20 de débitos previdenciários (INSS) 
justificados pela defesa como cancelamentos de restos a pagar 
processados em razão de encampação da dívida pela Prefeitura de Alegre 

no exercício de 2013. 
 
No que pese as contas de natureza patrimonial evidenciadas nas 
demonstrações contábeis disponíveis nos autos não evidenciarem a 
totalidade das baixas dos parcelamento de débitos previdenciários com o 
INSS justificadas pela defesa, entendemos que a responsável não deu 
causa a encampação de dívidas passivas (parcelamentos de débitos 
previdenciários - INSS da FAFIA) pela Prefeitura Municipal de Alegre e 
também não deu causa aos parcelamentos de débitos previdenciários, 
que eram  retidos mensalmente do FPM  do Município de Alegre por um 
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período de 60 meses,  realizado pela Prefeitura Municipal de Alegre com 
a Receita Federal do Brasil  em 13/08/2013, considerando que nomeação 
da gestora para o cargo de Diretora da FAFIA ocorreu em 03/10/2013. 

 
Face todo o exposto, somos pelo afastamento da presente irregularidade, 
pela não aplicação da penalidade de multa à responsável e pela reforma do 
Acórdão TC 1236/2017 – Segunda Câmara,  sugerindo  respeitosamente a 
esta Corte de Contas a REGULARIDADE da Prestação de Contas Anual da 
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Alegre, referente ao exercício de 
2014, sob a responsabilidade da Sra. Roseane Maria Souza dos Santos. 
 
Sugere-se ainda recomendar ao gestor atual para que a FAFIA  
 
Adote as providências para que sejam evidenciadas com transparência em 
contas específicas de contribuições previdenciários – INSS, no Balancete de 
Verificação, no Balanço Patrimonial e no Demonstrativo da Dívida Fundada,  
os valores exatos e  totais das  inscrições e  baixas  dos parcelamentos 
previdenciários  realizados pela FAFIA. 
 
V CONCLUSÃO 

 
Ante o exposto, opina-se pelo  CONHECIMENTO do Pedido de Revisão em 
apreço, uma vez presentes os pressupostos genéricos e específicos, com 
fulcro na previsão do art.171, incisos I e III, da Lei Complenentar 621/2012, e, 
no MÉRITO, pela PROCEDÊNCIA, sugerindo a reforma do Acórdão 
1236/2017 – Segunda Câmara  e a  REGULARIDADE da Prestação de 

Contas Anual da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Alegre, 
referente ao exercício de 2014, sob a responsabilidade da Sra. Roseane 
Maria Souza dos Santos, nos termos do artigo 84, inciso I da LC 621/2012, 
sem prejuízo das determinações ao atual gestor da FAFIA no que tange as 
alíneas a.1 e a.2 do Acórdão  1236/2017 da Segunda Câmara, a seguir 
reproduzidas. 
 

a.1) adote as providências necessárias para a APURAÇÃO e o 
REGISTRO CONTÁBIL de todas as suas dívidas decorrentes 
de parcelamentos junto ao INSS, especialmente o montante 
incluído no parcelamento de que tratam os arts. 1° a 9° da Lei 
n° 12.810/2013, e que realize o PAGAMENTO À Prefeitura 
da parte que lhe cabe no referido parcelamento, através de 
suas dotações orçamentárias; (grifo nosso) 

 
a.2) adote as medidas administrativas necessárias, nos termos 
do art. 2º da IN TCEES 32/14, a fim de apurar a totalidade dos 
encargos financeiros incidentes sobre recolhimento de 
contribuições previdenciárias em atraso, relativas aos 
exercícios de 1999 a 2014, bem como a responsabilidade e o 

ressarcimento aos cofres do autarquia, tendo em vista que tal 
despesa é considerada ilegítima e contrária à finalidade 
pública, impondo-se a sua glosa, informando, ainda, a esta 
Corte de Contas sobre o resultado obtido. 

 
Sugere-se ainda recomendar ao gestor atual da FAFIA:  
 
Que adote as providências para que sejam evidenciadas com transparência e 
em contas específicas de contribuições previdenciários – INSS, no Balancete 

Documento assinado digitalmente. Conferência em http://www.tce.es.gov.br/  Identificador: 3DE6A-ACEA2-1E403



ACÓRDÃO TC-1595/2018 

bf/mm 

  

de Verificação, no Balanço Patrimonial e no Demonstrativo da Dívida 
Fundada, os valores exatos e integrais das inscrições e baixas dos 
parcelamentos previdenciários realizados pela FAFIA.” 

 

 

Para acolher o pedido de revisão e afastar a responsabilidade da senhora ROSANE 

MARIA SOUZA DOS SANTOS, a Instrução Técnica de Recurso n. 245/2018 

empregou como fundamento o fato de que os parcelamentos questionados foram 

contratados diretamente pela Prefeitura, independentemente da atuação da Diretora. 

 

Além disso, o Acordo previa que as parcelas seriam descontadas do Fundo de 

Participação dos Municípios (FPM) a ser transferido à Prefeitura, ou seja, nenhuma 

obrigação de pagamento foi atribuída à FAFIA pelo ajuste.  

 

E, segundo a análise técnica do Pedido de Revisão, não havia provas nos autos de 

que as parcelas deixaram de ser quitadas pelo Município, até porque o 

parcelamento era descontado automaticamente do FPM.  

 

Desse modo, embora parte do parcelamento previdenciário estivesse registrado 

como Dívida Fundada, no Balanço da FAFIA de 2016, a falta de pagamento desse 

débito pela Faculdade não resultou na incidência de encargos pelo descumprimento 

do Acordo. 

 

Como se trata da mesma irregularidade, entendo que a análise constante da 

Instrução Técnica de Recurso n. 245/2018 deve ser adotada nos presentes autos, 

afastando-se a responsabilidade do senhor MAURÍCIO ALVES DO AMARAL , 

pois os parcelamentos foram pagos por dedução do Fundo de Participação dos 

Municípios (FPM), independentemente da atuação da FAFIA. 

 

Pelo exposto, com fundamento nos artigos 84, inciso II, e 86 da Lei Complementar n. 

621/201214, divergindo da área técnica e do Ministério Público de Contas, 

                                                 
 
14 Art. 84. As contas serão julgadas:  
 
II - regulares com ressalva, quando evidenciarem impropriedade ou qualquer outra falta de natureza 

formal, que não seja de natureza grave e que não represente dano injustificado ao erário;  
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VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a minuta de deliberação que submeto 

à apreciação. 

 
MÁRCIA JACCOUD FREITAS 

Conselheira Substituta 

 

1. ACÓRDÃO 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Conselheiros do Tribunal 

de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, 

ante as razões expostas pelo relator, por: 

1.1. Julgar REGULAR COM RESSALVA a Prestação de Contas Anual da 

FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS DE ALEGRE – FAFIA, 

referente ao exercício de 2016, sob a responsabilidade do senhor MAURÍCIO 

ALVES DO AMARAL, dando-lhe quitação; 

 

1.2. Pela DETERMINAÇÃO ao atual Diretor da FAFIA para que adote as seguintes 

providências, informando os resultados na próxima prestação de contas anual: 

 

1.2.1. Promover a recuperação do saldo de R$ 9.983,00, exibido pela conta Caixa 

Econômica Federal, ag. 1723, C/C n. 1723, impedindo, assim, que tal situação se 

traduza em prejuízo aos cofres públicos (item I do Voto); 

 

1.2.2. Encaminhar o arquivo FOLRGP devidamente preenchido, contendo a base de 

incidência e a alíquota da contribuição previdenciária patronal, permitindo a 

apuração do montante devido pela FAFIA (item II do Voto); 

 

1.2.3. Conciliar os valores das contribuições patronais devidas no exercício de 2016 

com os respectivos registros contábeis e, havendo valores não contabilizados/pagos, 

providenciar sua regularização (item II do Voto); 

                                                                                                                                                         
  
Art. 86. Quando julgar as contas regulares com ressalva, o Tribunal dará quitação ao responsável e 
lhe determinará, ou a quem lhe haja sucedido, a adoção das medidas necessárias à correção das 

impropriedades ou faltas identificadas, de modo a prevenir a reincidência. 
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1.2.4. Quanto à contribuição previdenciária patronal de 2016 (item II do Voto), 

considerando que o empenho/pagamento foi superior à estimativa do valor devido e 

que as Guias do INSS demonstraram que houve a quitação com atraso e a 

incidência de encargos: 

 

1.2.4.1. No prazo de até 120 (cento e vinte) dias da notificação deste Acórdão , 

na forma do art. 2º da Instrução Normativa TC n. 32/2014, adotar as medidas 

administrativas necessárias para apurar os prejuízos ao erário decorrentes dos 

encargos financeiros, bem como obter o seu ressarcimento (item II do Voto); 

 

1.2.4.2. Sendo as medidas administrativas insuficientes, instaurar uma Tomada de 

Contas Especial, para apuração e quantificação do dano, bem como identificação 

dos responsáveis, devendo comunicar a instauração e encaminhar a TCE nos 

prazos prescritos nos artigos 5º e 14 da Instrução Normativa TC n. 32/2014 (item 

II do Voto); 

 

1.2.5. Demonstrar, em Nota Explicativa à Prestação de Contas Anual do exercício 

corrente, as providências tomadas para a APURAÇÃO e o REGISTRO CONTÁBIL 

de todas as dívidas decorrentes de parcelamentos junto ao INSS, especialmente o 

montante incluído no parcelamento de que tratam os artigos 1° a 9° da Lei n° 

12.810/2013 (item III do Voto); 

 

1.2.6. Realizar o PAGAMENTO à Prefeitura da parte que lhe cabe no referido 

parcelamento, através de suas dotações orçamentárias, bem como o respectivo 

REGISTRO CONTÁBIL (item III do Voto); 

 

1.3. Pela DETERMINAÇÃO, dirigida ao atual Controlador Geral do Município, para 

que, na omissão do Diretor da FAFIA, adote as medidas administrativas necessárias 

ou instaure uma tomada de contas especial, na forma e nos prazos prescritos na 

Instrução Normativa TC n. 32/2014, a fim de obter o ressarcimento dos encargos 

financeiros incidentes sobre a contribuição patronal paga com atraso em 2016, 

informando os resultados na próxima prestação de contas anual; 
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1.4. Pela NOTIFICAÇÃO do atual Prefeito Municipal de Alegre para que obtenha da 

FAFIA o ressarcimento das parcelas pagas pela Prefeitura, referentes ao montante 

da FAFIA incluído no parcelamento de que tratam os artigos 1° a 9° da Lei n° 

12.810/2013 (item III do Voto); 

 

1.5. Pelo ARQUIVAMENTO, após o trânsito em julgado. 

 

2. Unânime. 

3. Data da Sessão: 07/11/2018 – 38ª Sessão Ordinária da Primeira Câmara. 

4. Especificação do quórum:  

4.1. Conselheiro: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun (no exercício da 

presidência). 

4.2. Conselheiros substitutos: Márcia Jaccoud Freitas (relatora) e Marco Antonio da 

Silva (convocado). 

CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN 

No exercício da presidência 

CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA JACCOUD FREITAS 

Relatora 

CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO ANTONIO DA SILVA 

Convocado 

Fui presente: 

PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA 

Em substituição ao procurador-geral 

ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR 

 Secretário-geral das sessões 
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