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Comissão de Direito do Terceiro Setor 

Planejamento, Governança e  
Sustentabilidade 

 O termo Sustentabilidade no mundo corporativo não se traduz 
somente na boa administração financeira e sim na reputação e 
credibilidade, considerando a implementação de algumas 
diretrizes: 

a)Relacionamento com os integrantes (critérios claros de trabalho, 
critérios objetivos e predeterminados, combate a discriminação); 

b)Conduta dos integrantes, responsabilidade dos integrantes e dos 
líderes (exemplo); 

c)Relações Comerciais: vedado efetuar quaisquer pagamentos 
impróprios, duvidosos ou ilegais, ou favorecer pela concessão de 
benefícios indevidos ou for a das práticas usuais, conceder 
privilégios ou vantagens; 

d) Relações com clientes, fornecedores, poder público, familiares, 
conflito de interesses, preservação dos bens, participação e uso de 
mídias sociais etc. 
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Planejamento, Governança e  
Sustentabilidade 

 A Organização entende que os princípios apresentados no 
seu Código de Conduta devem ser praticados por toda a sua 
cadeia de valor. Assim, espera-se que todos os Beneficiários, 
Parceiros, Funcionários, Conselheiros, repassem a sua 
respectiva rede de fornecimento a fim de transmitir e garantir 
que os princípios éticos aqui mencionados sejam 
efetivamente praticados. 

   

Nossa reputação e credibilidade são os ativos mais 
importantes de que dispomos, e os princípios éticos que 
orientam nossa atuação contribuem para a manutenção da 
imagem da Organização como entidade sólida e confiável 
perante nossos Beneficiários, Apoiadores e Colaboradores 
em geral.  
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Lei nº12.101/2009 - Lei da Filantropia: 
 

- Publicada em 30/11/2009 alterando todo o sistema de reconhecimento 
das entidades beneficentes de assistência social através do Certificado de 
Entidade Beneficente de Assistência Social: 

 
“Dispõe sobre a certificação das entidades beneficentes de assistência 
social, regula os procedimentos de “isenção” de contribuições para a 
seguridade social e dá outras providências ”  

 
 

Aspecto Constitucional: Trata-se de imunidade em relação a cota 
patronal do INSS mencionada no texto da Lei 12.101/2009 como 

“isenção”. 
 

OBS:11/11/2009 Tipificação – Resolução 109/CNAS 

Contexto Recente (2009-2013) 

 

Certificação das Entidades Beneficentes de Assistência 
Social – CEBAS 
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Art. 21.  A análise e decisão dos requerimentos de concessão ou de 

renovação dos certificados das entidades beneficentes de assistência social 

serão apreciadas no âmbito dos seguintes Ministérios: 

I - da Saúde, quanto às entidades da área de saúde; 

II - da Educação, quanto às entidades educacionais; e 

III - do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, quanto às entidades de 

assistência social. 

Assistência Social: mds.gov.br/assistenciasocial/certificacao 

SAÚDE: saude.gov.br/cebas-saude 

EDUCAÇÃO: cebas.mec.gov.br 

 

Contexto Recente (2009-2013) 

 

Certificação das Entidades Beneficentes de Assistência 
Social – CEBAS 



Comissão de Direito do Terceiro Setor 

• Competência para concessão e renovação do certificado reorganizada 

conforme a área de atuação (assistência social, educação e saúde): 

MDS, MEC e MS; 

• Título de Utilidade Pública Federal passa a não ser mais pré-

requisito para obtenção do CEBAS. 

 

Contexto (2009-2013) 

Certificação das Entidades Beneficentes de Assistência 
Social – CEBAS 
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• Atuação preponderante (CNPJ/CNAE, Demonstrativos Contábeis e 
Relatório de Atividades): cumprir os requisitos de todas as áreas de 
atuação. 

OBS: A Receita Federal do Brasil determina que a atividade principal deve 
ser classificada de acordo com a CNAE – Classificação Nacional de 
Atividades Econômicas, cujas regras são estabelecidas pelo IBGE -
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e levam em conta a 
combinação de recursos mão de obra, capital e produção, com maior peso 
para a atividade responsável pela maior parte do faturamento de uma 
empresa.  

A entidade quando atuar em mais de uma área, devera protocolar seu 
pedido ao Ministério da sua área de atuação preponderante que 
encaminhará através de procedimento interno, consulta aos demais 
ministérios solicitando parecer dos mesmos para concluir o processo de 
certificação. 

 

Contexto (2009-2013) 

Certificação das Entidades Beneficentes de Assistência 
Social – CEBAS 
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Lei nº12.101/2009 - Lei da Filantropia: 
 
 

Regulamentação:  
 

Decreto nº 7.237/2010: Dispõe sobre o processo de certificação das 
entidades beneficentes de assistência social para obtenção da 
“isenção” das contribuições para a seguridade social, e dá outras 
providências ” 

 
(Decreto nº7.300/2010, Portaria nº1.970 MS, Portaria 353 MDS, 
Resoluções CNAS, Sistema SISCEBAS/Educação) 
 

Contexto Recente (2009-2013) 

Certificação das Entidades Beneficentes de Assistência 
Social – CEBAS 
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Reflexão: 

 

-É importante estar amparado com profissionais que entendam o 
cenário que organização está inserida; 

 

-Contar com apoio especializado para compreender melhor o 
posicionamento jurídico frente tantas alterações legislativas; 

 

-Estar amparado com os devidos convênios, termos de ajustes, 
contratos de trabalho, ofícios a serem encaminhados etc. 

 

 

Contexto Recente (2009-2013) 

Certificação das Entidades Beneficentes de 
Assistência Social – CEBAS 
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Planejamento Jurídico 
Adequado às Atividades 

Desenvolvidas  

Atividades com vistas ao cumprimento de políticas 

públicas governamentais 
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Ass. 

Social 
Saúde Educação 
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Plano Nacional 

da Educação 

NOB SUAS 
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SUS 
LDB 
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para a cada 5 

pagantes 

Certificação das Entidades Beneficentes de Assistência 
Social – CEBAS 

Fonte: Tozzi Auditores Independentes  
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Requisitos Básicos da Certificação 

É necessário estar pronto documentalmente para os pontos a seguir, em especial 
em relação as exigências “acessórias”: 

 

-Organização com no mínimo 12 meses de constituição; 

-Pessoa Jurídica de Privado Sem Fins Lucrativos; 

-Preveja no ESTATUTO  em caso de dissolução ou extinção destinação 
de patrimônio a outra entidade congênere ou entidades públicas e; 

 

Decreto nº7.237/2010, Artigo 3º: A certificação ou sua renovação será 
concedida à entidade beneficente que demonstre cumprimento do 
disposto neste Capítulo e nos Capítulos II, III e IV deste Título, isolada 
ou cumulativamente, conforme sua área de atuação, e que apresente os 
seguintes documentos: 
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Requisitos Básicos da Certificação 

 
I - comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica 
– CNPJ; 

II - cópia da ata de eleição dos dirigentes e do instrumento 
comprobatório de representação legal; 

III - cópia do ato constitutivo registrado, que demonstre o cumprimento 
dos requisitos previstos no art. 3º da Lei no 12.101/09; e 

 

IMPORTANTE: 

IV - relatório de atividades desempenhadas no exercício fiscal 
anterior ao requerimento, destacando informações sobre o 
público atendido e os recursos envolvidos. 
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Exceção ao Período Mínimo de Cumprimento dos 
Requisitos no âmbito da Saúde e Assistência 

Social: 

- A Lei 12.868/13 prevê que em caso de necessidade local 
atestada pelos gestores dos sistemas SUS ou SUAS conforme o 
caso, a entidade poderá ter o período mínimo de funcionamento 
reduzido, desde que preste serviços por meio de contrato, 
convênio ou instrumento congênere ao sistema SUS e/ou SUAS. 
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Requerimento originário e de renovação 

Decreto nº7.237/2010: 

 

Os protocolos poderão ser realizados através de envio por 
correspondência registrada com aviso de recebimento. 

 

As entidades que protocolarem seu requerimento de certificação 

originária ou de renovação com documentação incompleta 
receberão (comunicação por escrito) diligência para em 30 dias 
seja completada a documentação ou responder a algum 
questionamento. 

 

Crítica: Processos atualmente “em análise”, pedido de 
informação através de email, sistema de acompanhamento 
eficiente e transparente. 
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Requisitos Constitucionais 

Em função do art. 146, II, da CF, para usufruir as imunidade as 
entidades de SAÚDE – EDUCAÇÃO – ASSISTÊNCIA SOCIAL - 
DEVERIAM CUMPRIR as exigências da Lei Complementar 
(Código Tributário Nacional – CTN – Art. 14):  

I - não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de 
suas rendas, a qualquer título (não distribuir não é igual a 
não remunerar); 

 II - aplicarem integralmente no País, os seus recursos na 
manutenção dos seus objetivos institucionais;  

III - manterem escrituração de suas receitas e despesas em 
livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua 
exatidão. 
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Até a Publicação da Lei nº 12.868/09 existia vedação à remuneração de 
Dirigentes; 

 
Base Legal: Artigo 12 da Lei nº9.532/97, além dos requisitos do Código 
Tributário Nacional; 

Remunerar os Dirigentes Estatutários após a Lei nº12.868/13 e 
Regulamento aguardado terá conflito com Título de Utilidade Pública 
Federal, visto que a alíne “d” do Artigo 2º do Decreto 50.517/61 
depreende: 

“Para atender essa exigência, o estatuto social da entidade deverá 
apresentar expressamente cláusula de que não são remunerados, por 
qualquer forma, os cargos de diretoria e que não há distribuição de 
lucros, bonificados ou vantagens a dirigentes, mantenedores ou 
associados, sob nenhuma forma ou pretextos.” 
 

Fonte: Site do Ministério da Justiça 

Inovação: Lei nº12.868/13 que alterou a Lei nº12.101/09 

Certificação das Entidades Beneficentes de Assistência 
Social – CEBAS 
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Art. 29.  A entidade beneficente certificada na forma do Capítulo II fará jus à 
isenção do pagamento das contribuições desde que atenda, cumulativamente, 
aos seguintes requisitos: 

I - não percebam, seus dirigentes estatutários, conselheiros, sócios, instituidores ou 
benfeitores, remuneração, vantagens ou benefícios, direta ou indiretamente, por 
qualquer forma ou título, em razão das competências, funções ou atividades que lhes 
sejam atribuídas pelos respectivos atos constitutivos; (...) 

§ 1º A exigência a que se refere o inciso I do caput não impede:    

I - a remuneração aos diretores não estatutários que tenham vínculo empregatício;    

II - a remuneração aos dirigentes estatutários, desde que recebam remuneração 
inferior, em seu valor bruto, a 70% (setenta por cento) do limite estabelecido para a 
remuneração de servidores do Poder Executivo federal.   

A CF/88 prevê, em seu art. 37, XI, um limite remuneratório, ou seja, o valor 
máximo que os agentes públicos podem ser remunerados no país. (Min. do STF)  

O valor limite utilizado no serviço público Brasileiro no exercício de 2013 é 
de R$28.059,29 assim o valor máximo atual para remuneração do dirigente 
estatutário é de R$19.641,50. 

 

   

Inovação: Lei nº12.868/13 que alterou a Lei nº12.101/09 

Certificação das Entidades Beneficentes de Assistência 
Social – CEBAS 
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§ 2º A remuneração dos dirigentes estatutários referidos no inciso II do § 
1o deverá obedecer às seguintes condições:  

I - nenhum dirigente remunerado poderá ser cônjuge ou parente até 3o 
(terceiro) grau, inclusive afim, de instituidores, sócios, diretores, 
conselheiros, benfeitores ou equivalentes da instituição de que trata o 
caput deste artigo; e (Incluído pela Lei nº 12.868/13) 

II - o total pago a título de remuneração para dirigentes, pelo exercício das 
atribuições estatutárias, deve ser inferior a 5 (cinco) vezes o valor 
correspondente ao limite individual estabelecido neste parágrafo. 

  

O limite máximo conjunto para remuneração de todos os dirigentes 
estatutários da entidade é de R$ 98.207,50. 

Lei nº12.868/13 que alterou a Lei nº12.101/09 

Certificação das Entidades Beneficentes de Assistência 
Social – CEBAS 
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Alteração na Lei nº9.532/97 pela Lei 
nº12.868/13 

Certificação das Entidades Beneficentes de 
Assistência Social – CEBAS 

Art. 12. Para efeito do disposto no art. 150, inciso VI, alínea "c", da Constituição, 

considera-se imune a instituição de educação ou de assistência social que preste 

os serviços para os quais houver sido instituída e os coloque à disposição da 

população em geral, em caráter complementar às atividades do Estado, sem fins 

lucrativos. 

 

 § 4º A exigência a que se refere a alínea “a” do § 2º não impede:  

I - a remuneração aos diretores não estatutários que tenham vínculo empregatício; 

e  

II - a remuneração aos dirigentes estatutários, desde que recebam remuneração 

inferior, em seu valor bruto, a 70% (setenta por cento) do limite estabelecido para a 

remuneração de servidores do Poder Executivo federal.  
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Aspectos Jurídicos da Certificação e a 
Remuneração de Dirigentes  

- A possibilidade de remunerar dirigentes trazida, deve constar 
no Estatuto Social; 

- Deverá ser realizada através de Contrato de Trabalho (vínculo 
empregatício); 

- Orienta-se a elaboração de regimento interno, manual ou 
política a este respeito; 

- Diversos convênios e outros tipos de contratualização com o 
Poder Público possuem este requisito, é necessário análise 
adequada; 

- Cautela, em função de regulamento aguardado para 
regulamentar alguns pontos da Lei; 
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Organizações que possuem Título de Utilidade Pública Federal: 

 

a)Conforme mencionado anteriormente não é pré-requisito para o CEBAS 
mas possibilita a utilização de incentivos fiscais entre outros benefícios; 

 

a)O Decreto nº50.517/61 que regulamenta a Lei nº91/35 (UPF) veda a 
remuneração de seus dirigentes; 

 

b)UPF necessário para a manutenção de convênios ou instrumentos 
jurídicos congêneres. 

Ponto importante da alteração na Lei nº9.532/97 pela Lei 
nº12.868/13 
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A entidade beneficente certificada na forma do Título I fará jus à isenção do 

pagamento das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 da Lei n° 8.212, de 

24 de julho de 1991, desde que atenda, cumulativamente, aos seguintes 

requisitos: 

 

I - não recebam seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou benfeitores 

remuneração, vantagens ou benefícios, direta ou indiretamente, sob qualquer 

forma ou título, em razão das competências, funções ou atividades que lhes 

sejam atribuídas pelos respectivos atos constitutivos; (repercute no Estatuto – 

vide exceção a seguir – possibilidade de remuneração)* 

 

II - aplique suas rendas, seus recursos e eventual superávit integralmente no 

território nacional, na manutenção e no desenvolvimento de seus objetivos 

institucionais; (repercute no Estatuto – cláusula obrigatória para o CEBAS) 

Lei nº12.868/13 que alterou a Lei nº12.101/09 

Certificação das Entidades Beneficentes de Assistência 
Social – CEBAS 
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III - apresente certidão negativa ou positiva com efeitos de negativa de débitos 

relativos aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil 

e certificado de regularidade do FGTS; 

 

IV - mantenha escrituração contábil regular, que registre receitas, despesas e 

aplicação de recursos em gratuidade de forma segregada, em consonância com 

as normas emanadas do Conselho Federal de Contabilidade; 

 

V - não distribua resultados, dividendos, bonificações, participações ou parcelas 

do seu patrimônio, sob qualquer forma ou pretexto;  

 

VI - mantenha em boa ordem, e à disposição da Secretaria da Receita Federal 

do Brasil, pelo prazo de dez anos, contados da data de emissão, os 

documentos que comprovem a origem e a aplicação de seus recursos e os 

relativos a atos ou operações que impliquem modificação da situação 

patrimonial; 

 

Lei nº12.868/13 que alterou a Lei nº12.101/09 

Certificação das Entidades Beneficentes de Assistência 
Social – CEBAS 
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VII - cumpra as obrigações acessórias estabelecidas pela legislação tributária; e 

 

VIII - mantenha em boa ordem, e à disposição da Secretaria da Receita Federal 

do Brasil, as demonstrações contábeis e financeiras devidamente auditadas por 

auditor independente legalmente habilitado nos Conselhos Regionais de 

Contabilidade, quando a receita bruta anual auferida for superior ao limite 

máximo estabelecido pelo inciso II do art. 3° da Lei Complementar n° 123, de 

2006. 

 

Parágrafo único.  A isenção de que trata o caput não se estende à entidade com 

personalidade jurídica própria constituída e mantida por entidade a quem o 

direito à isenção tenha sido reconhecido.  

Lei nº12.868/13 que alterou a Lei nº12.101/09 

Certificação das Entidades Beneficentes de Assistência 
Social – CEBAS 
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Âmbito da Assistência Social 

Presta serviços ou realiza ações socioassistenciais, de forma gratuita, 
continuada e planejada, para os usuários e para quem deles necessitar, 
sem discriminação, observada a Lei nº8.742/93 (LOAS).  

 

Consideram-se entidades de assistência social aquelas que prestam, 
sem fins lucrativos, atendimento e assessoramento aos beneficiários 
abrangidos pela Lei nº 8.742/93 (LOAS), e as que atuam na defesa e 
garantia de seus direitos. 

 

Estatuto: linguagem coordenada com a PNAS 

Resoluções 16, 109, 27, 33 do CNAS  

Portaria 353/2011 MDS 

Resolução 528 COMAS/SP  

Portaria 46 COMAS/SP 

 

Lei nº12.868/13 que alterou a Lei nº12.101/09 

Certificação das Entidades Beneficentes de Assistência 
Social – CEBAS 
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Também são consideradas entidades de assistência social: 

I - as que prestam serviços ou ações socioassistenciais, sem qualquer 
exigência de contraprestação dos usuários, com o objetivo de habilitação e 
reabilitação da pessoa com deficiência e de promoção da sua inclusão à 
vida comunitária, no enfrentamento dos limites existentes para as pessoas 
com deficiência, de forma articulada ou não com ações educacionais ou 
de saúde;  

II - as de que trata o inciso II do art. 430 da Consolidação das Leis do 
Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 
1943, desde que os programas de aprendizagem de adolescentes, de 
jovens ou de pessoas com deficiência sejam prestados com a finalidade 
de promover a integração ao mercado de trabalho, nos termos da Lei 
no 8.742, de 7 de dezembro de 1993, observadas as ações protetivas 
previstas na Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990; e 

 

Âmbito da Assistência Social 

Lei nº12.868/13 que alterou a Lei nº12.101/09 

Certificação das Entidades Beneficentes de Assistência 
Social – CEBAS 
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Também são consideradas entidades de assistência social 

III - as que realizam serviço de acolhimento institucional provisório de 
pessoas e de seus acompanhantes, que estejam em trânsito e sem 
condições de autossustento, durante o tratamento de doenças graves fora 
da localidade de residência, observada a Lei no 8.742, de 7 de dezembro 
de 1993.   

Art. 20.  A comprovação do vínculo da entidade de assistência social à 
rede sócio assistencial privada no âmbito do SUAS é condição suficiente 
para a concessão da certificação, no prazo e na forma a serem definidos 
em regulamento.  

Âmbito da Assistência Social 

Lei nº12.868/13 que alterou a Lei nº12.101/09 

Certificação das Entidades Beneficentes de Assistência 
Social – CEBAS 
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Importante: 
 

As entidades de habilitação e reabilitação de excepcionais e que 
desenvolvam programas de aprendizagem de adolescentes, de jovens ou 
de pessoas com deficiência com a finalidade de promover a integração ao 
mercado de trabalho que: 

 
a) Tenham processos de renovação de certificado com recursos 
pendentes de julgamento até a data desta Lei, julgados pelo MDS e 
indeferidos, terão 60 dias para entrar com requerimento de 
complementação da documentação e serão julgadas de acordo com as 
regras para certificação de entidades de assistência social já com as 
alterações desta Lei. 

Lei nº12.868/13 que alterou a Lei nº12.101/09 

Certificação das Entidades Beneficentes de Assistência Social – 
CEBAS 

Âmbito da Assistência Social 
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Finalidade/ atuação no âmbito da Saúde: 

Atendimento ambulatorial 

Internações 

Ações e serviços de promoção à saúde: voltadas para  

-redução de risco à saúde: (Decreto nº7.237/10 já previa) 

 

Nutrição e alimentação saudável; prática corporal ou atividade 

física; prevenção e controle do tabagismo; prevenção ao câncer, ao vírus da 

imunodeficiência humana (HIV), às hepatites virais, à tuberculose, à 

hanseníase, à malária e à dengue; redução da morbimortalidade em 

decorrência do uso abusivo de álcool e outras drogas; redução da 

morbimortalidade por acidentes de trânsito; prevenção da violência; 

e redução da morbimortalidade nos diversos ciclos de vida.   

Lei nº12.868/13 que alterou a Lei nº12.101/09 

Certificação das Entidades Beneficentes de Assistência 
Social – CEBAS 
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Âmbito da Saúde  

 

A entidade de saúde de reconhecida excelência poderá, 
alternativamente, para dar cumprimento ao requisito previsto no 
art. 4o, realizar projetos de apoio ao desenvolvimento institucional 
do SUS, celebrando ajuste com a União, por intermédio do 
Ministério da Saúde, nas seguintes áreas de atuação: 

I - estudos de avaliação e incorporação de tecnologias; 

II - capacitação de recursos humanos; 

III - pesquisas de interesse público em saúde; ou 

IV - desenvolvimento de técnicas e operação de gestão em 
serviços de saúde. 

 

 

Lei nº12.868/13 que alterou a Lei nº12.101/09 

Certificação das Entidades Beneficentes de Assistência 
Social – CEBAS 
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Âmbito da Educação 

- A certificação ou sua renovação será concedida à entidade de 
educação que atenda ao disposto nesta Seção e na legislação 
aplicável. Lei nº12.101/09 e PNE 

- Educação Básica  

- Educação Superior 

- Pós Graduação Strictu Sensu 

- Análise socioeconômico do candidato (aluno) 

- Os critérios de concessão no âmbito da educação estão muito 
mais voltados a aspectos contábeis do que aos aspectos 
estatutários (bolsas, percentual de faturamento, siscebas etc)  
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I - da mantenedora: 

a) aqueles previstos no art. 3o (CNPJ, Atas da eleição dos dirigentes estatutários, 
cópia do estatuto social e relatório de atividades do exercicio anterior ao 
requerimento); e b) demonstrações contábeis e financeiras devidamente auditadas 
por auditor independente, na forma da legislação tributária aplicável; 

 

II - da instituição de educação: 

a) o ato de credenciamento regularmente expedido pelo órgão normativo do 
sistema de ensino; b) relação de bolsas de estudo e demais ações assistenciais e 
programas de apoio a alunos bolsistas, com identificação precisa dos 

Beneficiários; c) plano de atendimento, com indicação das bolsas de estudo e 
ações assistenciais e programas de apoio a alunos bolsistas, durante o 

período pretendido de vigência da certificação; d) regimento ou estatuto; e) 
identificação dos integrantes do corpo dirigente, destacando a experiência 
acadêmica e administrativa de cada um. 
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Deferimentos: protocolos de renovação realizados entre 30/11/09 e 
31/12/2011: Validade do CEBAS de 05 anos aos pedidos que foram 
deferidos pelo respectivo Ministério ou que ainda venham a ser deferidos.  
(Validade não é regra geral é somente para estes casos)  

 
Tempestividade: pedidos anteriores a alteração  
Tempestiva a renovação protocolada entre 30/11/09 e 16/10/2013 se 
protocolado até o final do término da validade do Certificado então 

vigente.  
 

Excepcionalmente: Pedidos de renovação protocolados entre 30/11/2009 
e 31/12/2010 e até 360 dias após a validade do Certificado anterior 
também serão considerados tempestivos. 
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Tempestividade dos novos pedidos: 

-Será considerado tempestivo o pedido de renovação de Certificação 

protocolado no decorrer dos 360 dias que antecedem o termo final de 

validade do certificado corrente e não a regra anterior de antecedência 

mínima de seis meses do termo final. 

-Protocolo dentro deste período e não superior a 360 dias de 

antecedência, pois os os protocolos de renovação realizados com mais 

360 dias do término da validade não serão conhecidos.  

 

-A certificação da entidade permanecerá válida até a data da decisão 

sobre o requerimento de renovação tempestivamente apresentado. 
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Apresentação 

Ana Carolina Barros Pinheiro Carrenho  

 

Coordenadora da Comissão de Direito do Terceiro Setor da OAB STO AMARO; 

Vice-Presidente da Comissão de Terceiro Setor da OAB/SP; 

Atuação em Direito Tributário e Direito Contratual, Especializada em Direito 
Terceiro Setor; 

Ex-Conselheira do Conselho de Meio Ambiente Cultura de Paz da Subprefetura 
do Jabaquara; 

Ex-Conselheira Nacional de Assistência Social - CNAS - MDS (2010-2012); 

Professora no Curso de Legislação do Terceiro Setor do MBA das Faculdades 
Metropolitanas Unidas – FMU/SP; 

Escola Superior de Advocacia - ESA/SP; 

FAPCOM – Faculdade Paulus 
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