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Objetivos da 
apresentação:

Provocar o debate sobre o tema proposto;

Alinhar o conhecimento dos participantes 
do encontro sobre o tema;

Material em fase de elaboração. Sugestões e correções são bem vindas.



Tópicos a serem 
abordados:

1. Sujeitos;

2. CEBAS;

3. Dos Fatos;

4. Do Direito;

5. Da Jurisprudência;

6. Conclusão.



1. SUJEITOS:
1. Ministério do Desenvolvimento 

Social e Combate à Fome 
(MDS);

2. Conselho Nacional de 
Assistência Social (CNAS);

3. Ministério da Previdência;

4. Entidade Beneficente de 
Assistência Social.



Ministério do 
Desenvolvimento Social 

e Combate à Fome
Missão
O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome 

(MDS) é o responsável pelas políticas nacionais de 
desenvolvimento social, de segurança alimentar e 
nutricional, de assistência social e de renda de cidadania 
no país. 



Ministério do 
Desenvolvimento Social 

e Combate à Fome

É também o gestor do Fundo Nacional de Assistência Social 
(FNAS). Criado em 23 janeiro de 2004 pelo presidente 
Lula, cabe ainda ao MDS a missão de coordenar, 
supervisionar, controlar e avaliar a execução dos 
programas de transferência de renda, como o Bolsa 
Família, bem como aprovar os orçamentos gerais do 
Serviço Social da Indústria (SESI), do Serviço Social do 
Comércio (SESC) e do Serviço Social do Transporte 
(SEST). 



Conselho Nacional de 
Assistência Social 

(CNAS)
O Conselho Nacional de Assistência Social é um órgão 

superior de deliberação colegiada, de composição 
paritária (sociedade civil e governo), vinculado ao 
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à
Fome (MDS), instituído pela Lei Orgânica da 
Assistência Social (LOAS) (Lei nº 8.742, de 7 de 
dezembro de 1993). 



Competência do 
CNAS

Aprovar a Política Nacional de Assistência Social;
Normatizar ações e regular a prestação de serviços de 
natureza pública e privada no campo da Assistência Social;
Estimular a efetivação do sistema descentralizado e 
participativo de Assistência Social;
Apreciar e aprovar a proposta orçamentária da Assistência 
Social;
Estabelecer diretrizes, apreciar e aprovar os programas 
anuais e plurianuais do Fundo Nacional de Assistência 
Social;



Competência do 
CNAS

Aprovar critérios de transferência de recursos para os 
Estados, Municípios e Distrito Federal;
Convocar a cada 4(quatro) anos a Conferência Nacional de 
Assistência Social, que terá a atribuição de avaliar a 
situação da Assistência Social e propor diretrizes para o 
aperfeiçoamento do sistema. 



Competência do 
CNAS

Fixar normas para concessão de Registro e Certificados de 
Entidades Beneficentes de Assistência Social às entidades 
privadas prestadoras de serviços e assessoramento de 
assistência social;

Conceder atestado de Registro e Certificados de Entidades 
Beneficentes de Assistência Social na forma do regulamento a 
ser fixado; 



Ministério da 
Previdência Social

Missão
A Previdência Social é o seguro social para a pessoa que 

contribui. 
É uma instituição pública que tem como objetivo reconhecer e 

conceder direitos aos seus segurados.
A renda transferida pela Previdência Social é utilizada para 

substituir a renda do trabalhador contribuinte, quando ele 
perde a capacidade de trabalho, seja pela doença, 
invalidez, idade avançada, morte e desemprego 
involuntário, ou mesmo a maternidade e a reclusão.



Entidade Beneficente 
de Assistência Social

Lei 8742/93 (Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS)

Art. 3o Consideram-se entidades e organizações de 
assistência social aquelas que prestam, sem fins lucrativos, 
atendimento e assessoramento aos beneficiários 
abrangidos por esta Lei, bem como as que atuam na defesa 
e garantia de seus direitos.

BENEFICIÁRIOS/OBJETIVOS DA AS: família, maternidade, infância, 
adolescência, velhice, integração ao mercado de trabalho, pessoas
portadoras de deficiência (art. 2o LOAS)



2. CEBAS (CEAS?) – Requisitos:

Ações de prevenção, habilitação, reabilitação e integração à vida comunitária 
de pessoas portadoras de deficiência; assistência educacional ou de saúde; 
desenvolvimento da cultura; atendimento e assessoramento aos 
beneficiários da LOAS;
Inscrição prévia no CMAS ou CEAS;
Registro prévio no CNAS;
Possuir Título de Utilidade Pública Federal e Estadual ou Municipal;
Adequação estatutária;
Aplicar 20% da receita bruta em gratuidade;
60% de atendimento ao SUS;
Não remunerar dirigentes estatutários;
Apresentar balanço patrimonial, notas explicativas, demonstração de 
resultados, mutação patrimonial e de origem e aplicação dos recursos;
Realizar auditoria.

RESOLUÇÃO 191 DO CNAS



CEBAS
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“vantagem” de 
possuir o CEBAS

O não pagamento da cota patronal da contribuição 
previdenciária devida ao INSS, incidente sobre a Folha de 
Pagamento da EBAS.

Em média, com 30% (cota patronal de 21% + contribuição do empregado de 9% 
em média) sobre a remuneração paga aos empregados, 15% sobre a 
remuneração paga aos contribuintes individuais e 2,6% incidentes sobre o valor 
da receita bruta decorrente da comercialização da produção rural. (Revista de 
Seguridade Social –jan/mar-2002)



“vantagem” de 
possuir o CEBAS

Lei no 8212/91:

Art. 55. Fica isenta das contribuições de que tratam os arts. 
22 e 23 desta Lei a entidade beneficente de assistência social 
que atenda aos seguintes requisitos cumulativamente:
I – seja reconhecida como de utilidade pública federal e 
estadual ou do Distrito Federal ou municipal;
II – seja portadora do Certificado e do Registro de Entidade de 
Fins Filantrópicos, fornecido pelo Conselho Nacional de 
Assistência Social, renovado a cada 3 (tres) anos;

(Vide ainda os incisos III, IV e V).
Art. 22: DA CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA 



3. DOS FATOS
(Cenário Externo)

Estudo da Consultoria Legislativa da Câmara dos Deputados, 
fevereiro/2000, pág. 57

Quais os benefícios que a população pobre está recebendo
pela destinação atualmente dada aos R$ 2,5 bilhões que a 
Previdência deixa de arrecadar todos os anos por conta da
isenção da quota patronal da contribuição, concedida às
entidades filantrópicas?



Revista da Seguridade Social – Janeiro/Março-2002 
(publicada pela ANFIP – Associação Nacional dos 

Auditores Fiscais da Previdência Social

ARTIGO: (IN)JUSTIÇA FISCAL NO BRASIL.
RENÚNCIA: UMA BRECHA PARA A EVASÃO. (pág. 10 a 15)

Oitenta por cento das instituições consideradas filantrópicas, 
inclusive as de maior porte, se concentram nas regiões sudeste
e sul, o que agrava ainda mais a situação, uma vez que
numerosas dessas entidades gozam de isenção da
contribuição patronal para a Seguridade Social. Existem entre
elas uma maioria de escolas particulares, inclusive de nível
universitário, grandes hospitais e outras entidades ricas e 
poderosas, que gozam desse privilégio. Enquanto isso, 
milhares de seus trabalhadores se aposentam sem que a 
contribuição previdenciária patronal tenha sido recolhida.



Revista da Seguridade Social –
Janeiro/Março-2002

A Tabela 2 mostra que a renúncia fiscal desse
segmento foi de R$ 1,749 bilhão em 2000 e 
está estimada para 2001 em R$ 1,913 bilhão, 
com um crescimento de 9,31%. Para 2002, a 
previsão é de R$ 2,210 bilhões e um 
crescimento de 15,54% em relação a 2001.



Revista da Seguridade Social



Revista da Seguridade Social –
Janeiro/Março-2002

Para o cálculo da renúncia destas entidades, 
trabalha-se com um universo de mais de 8.000 
empresas, compreendendo as entidades
enquadradas, no início de 1999, em código
identificador do cadastro de contribuintes do 
INSS na situação de isentas.

ATUALMENTE: 3.000/4.000?



Revista da Seguridade Social –
Janeiro/Março-2002

Atualmente a isenção constitucional restringe-se às
entidades beneficentes de assistência social que
atendam às exigências legais, mas uma legislação
imprecisa e decisões jurídicas discutíveis continuam
dando margem a distorções e outras irregularidades …
mais uma vez em prejuízo dos cofres da Previdência
Social.

Fim dos benefícios fiscais para áreas
privilegiadas (renúncias). (pág. 15)

PILANTROPIA



4. DO DIREITO

•ISENÇÃO?

•IMUNIDADE?

Sinônimos?
Na prática, ocorre a exoneração tributária.



Distinção entre 
IMUNIDADE e ISENÇÃO

A distinção reside na FONTE NORMATIVA.

•IMUNIDADE: está descrita na CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

•ISENÇÃO: é estabelecida por LEIS INFRACONSTITUCIONAIS 
(complementares ou ordinárias).



Distinção entre 
IMUNIDADE e ISENÇÃO

HUGO DE BRITO MACHADO:

A imunidade é mais do que a isenção.

Enquanto a isenção, que é uma exceção criada pela lei ordinária, 
e portanto sujeita a restrições estabelecidas pela lei, e até a 
extinção, pela lei ordinária, a imunidade está em plano normativo
superior, está na Constituição, que não pode ser modificada pela
lei ordinária..



IMUNIDADE e ISENÇÃO

PODER JUDICIÁRIO:

Sendo a imunidade matéria sob reserva da Constituição, só esta, 
e não lei ordinária, pode declarar se uma pessoa é imune.

Ap. no 31694 TA-MG; Relator: Juiz CLÁUDIO COSTA; AC 24.05.1988 – COAD, 1988



IMUNIDADE

PODER JUDICIÁRIO:

Sendo a imunidade matéria sob reserva da Constituição, só esta, 
e não lei ordinária, pode declarar se uma pessoa é imune. 
(Ap. no 31694 TA-MG; Relator: Juiz CLÁUDIO COSTA; AC 24.05.1988 – COAD, 1988.

A IMUNIDADE É UMA LIMITAÇÃO CONSTITUCIONAL AO PODER DE TRIBUTAR.



VIA CRUCIS

UPM -> UPE -> UPF -> CEBAS -> OBRIGAÇÕES 
ACESSORIAS (prestação de contas) -> 
INDEFERIMENTO -> Pedido de Reconsideração -> 
INDEFERIMENTO -> RECURSO AO MINISTRO DA 
PREVIDÊNCIA SOCIAL -> JUDICIÁRIO.

OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS.



RECURSO AO MINISTRO DA 
PREVIDÊNCIA?

LOAS: 
Art. 18.Compete ao Conselho Nacional de Assistência Social:
…
Parágrafo único: Das decisões finais do Conselho Nacional de Assistência
Social, vinculado ao Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à
Fome, relativa à concessão ou renovação do Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social, caberá recurso ao Ministro do 
Estado da Previdência Social, no prazo de 30 dias, contados da data da
publicação do ato no Diário Oficial da União, por parte da entidade
interessada, do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS ou da
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.



FINALMENTE, NO JUDICIÁRIO.
TESE POSSÍVEL: Direito adquirido.

DIREITO ADQUIRIDO?Instituto controvertido.

Lei de Introdução ao Código Civil (Art. 6o):
A Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico
perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada.

CF88, art. 5o, XXXVI:
A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa
julgada.



DIREITO ADQUIRIDO

Lei de Introdução ao Código Civil (Art. 6o, parágrafo segundo):

Consideram-se direitos adquiridos assim os direitos que o seu titular, ou
alguém por ele, possa exercer, como aqueles cujo começo de exercício
tenha termo pré-fixo, ou condição preestabelecida inalterável, a arbítrio de 
outrem.



DIREITO ADQUIRIDO

RESOLUÇÃO CNAS:

196/2002 (Normas de procedimentos para a análise de processos em
tramitação no CNAS):

Considerando que a norma administrativa deve respeitar o direito
adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada (Constituição Federal, 
art. 5o, inc. XXXVI; Lei de Introdução ao Código Civil, art. 6o e parágrafos
1o ao 3o).



DIREITO ADQUIRIDO

J.X. CARVALHO DE MENDONÇA:

A lógica e a justiça exigem que as leis regulem somente as relações
jurídicas que surgirem no futuro. É regra fundamental, garantia de 
liberdade e dos direitos patrimoniais do indivíduo, a sobrevivência da lei 
antiga para regular os atos já realizados ou em curso ao tempo da lei 
nova.



DIREITO ADQUIRIDO

WASHINGTON DE BARROS MONTEIRO:

A lei é expedida para disciplinar fatos futuros. O passado escapa a 
seu império.



DIREITO ADQUIRIDO

BELIZÁRIO ANTÖNIO DE LACERDA:

Os únicos a negar a prevalência do direito com assento no princípio da
irretroatividade da lei são os partidários do Estado Forte numa tentativa
vã de aviltá-lo ou mesmo aniquilá-lo.
…
Os prosélitos dos regimes de força demonstram instintiva ojeriza
à teoria dos direitos adquiridos.



LEGISLAÇÃO

LEI 3577/1959:

Art. 1o. Ficam isentas da taxa de contribuição de previdência aos Institutos
e Caixas de Aposentadoria e Pensões as entidades de fins filantrópicos
reconhecidas como de utilidade pública, cujos membros de suas diretorias
não percebam remuneração.

PORTANTO, REQUISITOS: UP e NÃO REMUNERAÇÃO.



LEGISLAÇÃO
DECRETO-LEI 1572/1977:
Art. 1o. Fica revogada a Lei no 3.577, de 04 de julho de 1959, que isenta
da contribuição da previdência devidas aos Institutos e Caixas de 
Aposentadoria e Pensões unificados no Instituto Nacional de Previdência
Social – INSS, as entidades de fins filantrópicos reconhecidas de utilidade
pública, cujos diretores não percebam remuneração.
Parágrafo 1o. A revogação a que se refere este artigo não prejudicará a 
instituição que tenha sido reconhecida como de utilidade pública
pelo Governo Federal até a data de publicação deste Decreto-Lei, 
seja portadora de certificado de entidade de fins filantrópicos com 
validade por prazo indeterminado e esteja isenta daquela
contribuição.

PORTANTO, REQUISITOS: UP e NÃO REMUNERAÇÃO
respeito ao direito adquirido.



LEGISLAÇÃO
LEI 8212/91:
Art. 55. Fica isenta das contribuições de que tratam os arts. 22 e  
23 desta Lei a entidade beneficente de assistência social que
atenda aos seguintes requisitos cumulativamente:
I – seja reconhecida como de utilidade pública federal e estadual
ou do Distrito Federal ou municipal;
II – seja portadora do Certificado ou Registro de Entidade de fins 
Filantrópicos fornecido pelo Conselho Nacional de Serviço Social 
– CNSS, renovado a cada três anos;
III – promova a assistëncia social beneficente, inclusive 
educacional ou de saúde a menores, idosos, excepcionais e 
pessoas carentes;
IV – não percebam seus diretores, conselheiros, sócios, 
instituidores ou benfeitores, remuneração e não usufruam
vantagens ou benefícios a qualquer título;
V – aplique integralmente o eventual resultado operacional na
manutenção e desenvolvimento de seus objetivos institucionais, 
apresentando anualmente ao Conselho Nacional da Seguridade
Social relatório circunstanciado de suas atividades.



LEGISLAÇÃO
CONSTITUIÇÃO FEDERAL 1988:
Art. 195. parágrafo 7o. 

São isentas de contribuição para a seguridade social as entidades beneficentes de 
assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei.

CORRETO: São imunes …(ERRO DE NOMENCLATURA) – Art. 55 da Lei 8212/91

EUGÊNIO ANTÔNIO POZZOBON: Ora, adiantado uma gnosiologia, derivada da colocação
lógica, os entes jurídicos de direito privado, que são auxiliares previstos na Constituição, com 
requisitos de lei, e que são a “longa-manus” do dever do Estado, em fazendo esse dever do 
Estado, são imunes do imposto pela razão ôntica do ser de Direito, do Estado de Direito, ou seja, 
da Ordem!
…
Aqui se pode dizer com toda a veracidade do conteúdo filantrópico, que tais associações são
realmente paraestatais, pois estão cumprindo o dever do Estado.



LEGISLAÇÃO
CONSTITUIÇÃO FEDERAL 1988:
Art. 195. parágrafo 7o. 

São isentas de contribuição para a seguridade social as entidades beneficentes de 
assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei.

HELIOMAR BALEEIRO: considera que pode ser lei ORDINÁRIA;

PARA OUTRA CORRENTE: a referida lei só pode ser COMPLEMENTAR
(consoante art. 18, parágrafo 1o da CF – somente LC regularará as limitações
constituicionais do poder de tributar; se fosse por lei ordinária afetaria sua origem
constitucional).



LEGISLAÇÃO
CONSTITUIÇÃO FEDERAL 1988:
Art. 196 e 205:

A saúde é dever de todos e dever do Estado …

A educação, direito de todos e dever do Estado …



LEGISLAÇÃO
DECRETO 2536/98:

Art. 3o Faz jus ao certificado de entidade de fins filantrópicos a Entidade Beneficente
de Assistência Social que demonstre, nos três anos imediatamente anteriores ao
requerimento, cumulativamente:
…
VI – aplicar anualmente, em gratuidade, pelo menos vinte por cento da receita bruta
proveniente da venda de serviços, acrescida da receita decorrente de aplicações
financeiras, de locação de bens, de venda de bens não integrantes do ativo
imobilizado e de doações de particulares, cujo montante nunca será inferior a 
isenção de contribuições previdenciárias usufruída.



LEGISLAÇÃO
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL:

Art. 9o. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos
Municipios:

IV – cobrar imposto sobre:
a) o patrimônio, a renda ou os serviços de partidos políticos e de 

instituições de educação ou de assistência social, 
observados os requisitos fixados na Seção II deste Capítulo.



LEGISLAÇÃO
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL:

Art. 14. O disposto na alínea “c” do inciso IV do art. 9o é
subordinado à observância dos seguintes requisitos pelas
entidades nele referidas:

I – não distribuirem qualquer parcela de seu patrimônio ou de 
suas rendas, a título de lucro ou participação no seu resultado;

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

III – manterem escrituração de suas receitas e despeas em livros
revestidos de formalidades capazes de assegurar sua
exatidão.



CASO PRÁTICO
UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL:

A UCS obteve no Superior Tribunal de Justiça (STJ), nesta
quarta-feira, dia 22, o direito de manter a condição de Entidade
Beneficente de Assistencia Social/Filantropia. Por seis votos a 
um, o STJ julgou procedente o mandado de segurança
impetrado pela Universidade contra o ex-Ministro da Previdência
Social, Ricardo Berzoini. Ele havia cassado o certificado da UCS 
em 2003 sustentando que a Instituição não preenchia os
requisitos para manutenção da imunidade tributária. De acordo
com a Assessoria Jurídica da UCS, a decisão do STJ garante um 
direito adquirido pela Instituição em 1977, de ser imune à
cobrança da cota patronal do INSS.

Fonte: site da UCS



CÓDIGO PENAL (Art. 316, parágrafo 1o).

Se o funcionário exige imposto … que sabe indevido, ou quando devido, emprega
na cobrança meio vexatório ou gravoso, que a lei não autoriza:
Pena – detenção, de seis meses a dois anos, ou multa.

EXCESSO DE 
EXAÇÃO



5. JURISPRUDÊNCIA

STJ – 26 julgados pesquisados
(DIREITO ADQUIRIDO e 
ASSISTÊNCIA SOCIAL)

1 segurança denegada
25 concedidas (96%).



JURISPRUDÊNCIA FAVORÁVEL

EMENTA. (Processo MS 10091/DF, DJ 20.06.05)
DIREITO TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA –
COMPETÊNCIA DO STJ – ATO DO MINISTRO DE ESTADO DA 
PREVIDÊNCIA SOCIAL – CERTIFICADO DE ENTIDADE 
BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CEBAS) –
CANCELAMENTO – PROVIMENTO DE RECURSO 
ADMINISTRATIVO INTERPOSTO PELO INSS – ENTIDADE 
DECLARADA DE UTILIDADE PÚBLICA ANTES DO DECRETO-LEI 
1.572/77 – DIREITO ADQUIRIDO À OBTENÇÃO DO CEBAS –
ORIENTAÇÃO DA PRIMEIRA SEÇÃO – CONCESSAO DA 
ORDEM.



JURISPRUDÊNCIA FAVORÁVEL

EMENTA. (Processo MS 10091/DF, DJ 20.06.05)

1.Considerando que o ato impugnado foi proferido por
Ministro de Estado, é evidente a competência deste
Pretório para o julgamento do presente mandamus 
(CF, art. 105, I, “b”);



JURISPRUDÊNCIA FAVORÁVEL

EMENTA. (Processo MS 10091/DF, DJ 20.06.05)

2.A exegese da legislação de regência (Lei 3.577/59, 
art. 1o; Decreto-Lei 1.577/77, art. 1o, § 1o; Lei 
8.212/91, art. 55, § 1o) indica que a impetrante, 
reconhecida como entidade de utilidade pública antes 
da entrada em vigor do Decreto-Lei 1.572/77, possui
direito adquirido à imunidade prevista no art. 195, §
7o, da Constituição Federal.



JURISPRUDÊNCIA FAVORÁVEL

EMENTA. (Processo MS 10091/DF, DJ 20.06.05)

3.A Administração Pública, com fundamento no Decreto
752/93 – atualmente no 2.536/98 – não poderia impor à
impetrante novos requisitos para a obtenção do 
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência
Social (CEBAS), pois estaria extrapolando de forma 
irregular as exigências anteriormente estabelecidas pela
legislação ordinária.



JURISPRUDÊNCIA FAVORÁVEL

EMENTA. (Processo MS 10091/DF, DJ 20.06.05)

4. Conclui-se que a impetrante possui direito
líquido e certo à pretendida expedição do CEBAS, 
pois, conforme suficientemente demonstrado pelos
documentos que instruíram a petição inicial, preenche
os requisitos legais necessários para a obtenção do 
referido certificado.

5.Precedentes.

6.Segurança concedida.



JURISPRUDÊNCIA 
DESFAVORÁVEL

EMENTA. (Processo MS 9803/DF, DJ 
23.05.05)

MANDADO DE SEGURANÇA. 
FILANTROPIA. RENOVAÇÃO DE 
CERTIFICADO DE ENTIDADE 
BENEFICENTE. LEI No 3.577/59. DIREITO 
ADQUIRIDO. SEGURANÇA DENEGADA.



JURISPRUDÊNCIA 
DESFAVORÁVEL

EMENTA. (Processo MS 9803/DF, DJ 23.05.05)
1.Não há direito adquirido ao regime tributário previsto na Lei 
no 3.577/59 e no seu Decreto regulamentador. Do contrário, 
estar-se ia admitindo à manutenção de regime jurídico, o que, 
segundo entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal, não é
possível.

2.A impetrante deve se submeter às sucessivas inovações
legais relativas aos requisitos para o gozo da isenção da
contribuiçao previdenciária, supervenientes à sua instituição e ao
momento em que, pela primeira vez, obteve o reconhecimento do 
direito ao benefício. 

3.Segurança denegada.       Ministro Relator: JOSÉ DELGADO



6.CONCLUSÃO:

1.ESGOTAR A ESFERA ADMINISTRATIVA;

2.VERIFICAR O CASO CONCRETO;

3.ESMERO NO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES 
ACESSÓRIAS (PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO);

4.JUDICIÁRIO;



Deve-se rezar por milagres, 
mas trabalhar por resultados.

Santo Agostinho.

OBRIGADO.


