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RELATÓRIO
 
1. Trata-se do Ofício nº 81/2022/SEDS/SNAS/GAB/CAAD/MC, que encaminha a Nota Técnica

nº 2/2022, por meio da qual a Coordenação-Geral de Certificação das Entidades Beneficentes de
Assistência Social, da Secretaria Nacional de Assistência Social - SNAS, formula os seguinte
questionamentos:

 
9.1. Conforme explanado nos tópicos acima, questiona-se:

9.2. Em relação às ILPI´s: 

a ) A retenção na prática da integralidade do benefício do CURATELADO
ensejaria a saída deste do rol da gratuidade com consequente inclusão no rol dos
pagantes, no momento da segregação das despesas durante a análise do pedido
de concessão; renovação; supervisão ordinária ou extraordinária de Certificação
CEBAS?

b) A doação de parcela ou integralidade do valor que excede os 70% do BPC ou
aposentadoria percebida pelo idoso NÃO CURATELADO em favor da instituição
em que se encontra abrigado, através de  Termo/Contrato de doação, ensejaria a
retirada deste do rol da gratuidade para que compusesse o dos pagantes?

c ) Caso o repasse dos valores que excedem os 70% do BPC ou aposentadoria
percebida pelo idoso NÃO CURATELADO seja realizado por meio Termo de
Responsabilidade entre as partes, em que fique acordada a guarda e aplicação
dos valores, com destinação dos gastos exclusiva às necessidades
pessoais da parte solicitante, seria prática legal?  

9.3. Integrariam a universalidade dos certificados vigentes que não apresentaram
requerimento de renovação:

a ) Certificados vigentes em prazo legal para solicitação de renovação – sem a
referida solicitação até a data da 17/12/2021, apenas?

b) Certificados vigentes fora do prazo legal para solicitação de renovação –
devido à inaptidão, não há a referida solicitação até a data de 17/12/2021,
somados aos do item "a"?

c) Em caso de negativa do item b, seria fato motivador para desconstituição de
direito a prazo de validade sobrepujante, a impossibilidade de apresentação de
pedido de renovação, levando-se em conta o art. 24, §3° da lei 12.101/2009, que
vigorava à época?

9.4. Constituirá motivo de indeferimento do pedido de renovação, caso haja
previsão de destinação à entidade sem fins lucrativos, ao invés de entidade
beneficente certificada nos atos constitutivos da entidade postulante?

9.5. Quanto à cessão de mão de obra:

a) A entidade ao desenvolver atividade que gera recursos, com cessão de mão de
obra, poderá figurar tanto como cedente quanto cessionária? 

b) Como será aferida a preponderância de gastos das atividades desenvolvidas
pela entidade?

c) A cessão de mão de obra é o mesmo que terceirização?

9.6. Em relação à remuneração dos dirigentes:

a ) Qual será a base/tabela de valores a ser adotada para a análise do §2° do
artigo 3° da LC187/2021?

b ) A simples declaração de adequação aos limites dispostos em lei, a ser
realizada em ata pela instituição, ou preenchimento de instrumento declaratório,
bastaria como comprovação de que os valores respeitam o determinado em lei? 

 
2. É o relatório.



 
FUNDAMENTAÇÃO
 
3 . Preliminarmente, cumpre ressaltar que o exame desta CONJUR dá-se nos termos da

alínea “a” do inciso VI do art. 11 da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993, subtraindo-se
ao âmbito da competência institucional deste órgão jurídico, delimitada em lei, análises que importem
considerações de ordem técnica, financeira ou orçamentária.

 
4. Todas as perguntas formuladas pela SNAS visam esclarecer dúvidas decorrentes da

aplicação da Lei Complementar nº 187, de 16 de dezembro de 2021, que dispõe sobre a certificação das
entidades beneficentes de assistência social e regula os procedimentos referentes à imunidade de
contribuições para a seguridade social de que trata o § 7º do art. 195 da Constituição Federal.

 
5. Cumpre registrar que a referida lei complementar ainda não foi objeto de regulamentação

por parte do Poder Executivo Federal, razão porque as matérias que comportam mais de uma
interpretação e demandam disciplina normativa infralegal somente poderão ser definidas por meio de
decreto a ser editado pelo Excelentíssimo Presidente da República.

 
6. Os três primeiros questionamentos em apreço referem-se às Instituições de Longa

Permanência para Idosos (ILPIs), assim previstas nos arts. 35 e 49 da Lei nº 10.741, de 1º de outubro de
2003 (Estatuto do Idoso):

 
"Art. 35. Todas as entidades de longa permanência, ou casa-lar, são obrigadas a firmar
contrato de prestação de serviços com a pessoa idosa abrigada.

§ 1o No caso de entidades filantrópicas, ou casa-lar, é facultada a cobrança de participação
do idoso no custeio da entidade.

§ 2o O Conselho Municipal do Idoso ou o Conselho Municipal da Assistência Social

estabelecerá a forma de participação prevista no § 1o, que não poderá exceder a 70%
(setenta por cento) de qualquer benefício previdenciário ou de assistência social percebido
pelo idoso.

(...)

Art. 49. As entidades que desenvolvam programas de institucionalização de longa
permanência adotarão os seguintes princípios:

I – preservação dos vínculos familiares;

II – atendimento personalizado e em pequenos grupos;

III – manutenção do idoso na mesma instituição, salvo em caso de força maior;

IV – participação do idoso nas atividades comunitárias, de caráter interno e externo;

V – observância dos direitos e garantias dos idosos;

VI – preservação da identidade do idoso e oferecimento de ambiente de respeito e
dignidade.

Parágrafo único. O dirigente de instituição prestadora de atendimento ao idoso responderá
civil e criminalmente pelos atos que praticar em detrimento do idoso, sem prejuízo das
sanções administrativas."

 
7. Enquanto o art. 203 da Constituição estabelece que a assistência social será prestada a

quem dela necessitar, independentemente de contribuição, o art. 1º da Lei nº 8.742, de 7 de dezembro
de 1993, determina que a assistência social, direito do cidadão e dever do Estado, é Política de
Seguridade Social não contributiva. Assim, como regra geral, os serviços de assistência social têm por
característica básica o atendimento gratuito do seu público. 

 
8. Por sua vez, o art. 30 da Lei Complementar nº 187, de 2021, permite que as e ntidades

beneficentes de assistência social desenvolvam atividades que gerem recursos, de modo a contribuir
com as finalidades previstas no seu art. 2º. Com isso, parte das atividades desenvolvidas pela entidades
beneficentes de assistência social poderão ser objeto de cobrança dos usuários, porém os serviços
cobrados não se caracterizam como serviços assistenciais da entidade.

 
9. A Lei Complementar nº 187, de 2021, ao estabelecer os requisitos para a certificação das

entidades com atuação na área da Assistência Social, traz dois dispositivos específicos para as ILPIs,
quais sejam:

 
Art. 29. (...)

(...)

Parágrafo único. Desde que observado o disposto no caput deste artigo e no art. 35 da Lei
nº 10.741, de 1º de outubro de 2003 (Estatuto do Idoso), as entidades beneficentes
poderão ser certificadas, com a condição de que eventual cobrança de participação do
idoso no custeio da entidade ocorra nos termos e nos limites do § 2º do art. 35 da referida
Lei.

(...)

Art. 31 (...)

(...)

§ 5º  As entidades de atendimento ao idoso de longa permanência, ou casas-lares, poderão
gozar da imunidade de que trata esta Lei Complementar, desde que seja firmado contrato



de prestação de serviços com a pessoa idosa abrigada e de que eventual cobrança de
participação do idoso no custeio da entidade seja realizada no limite de 70% (setenta por
cento) de qualquer benefício previdenciário ou de assistência social percebido pelo idoso.

 
10. Com isso, observa-se que os dispositivos específicos acima transcritos trazem não uma

exigência a mais para a certificação das ILPIs, mas uma exceção expressa à regra do atendimento
gratuito. Desde que respeitado o limite de cobrança de 70% (setenta por cento) de qualquer benefício
previdenciário ou de assistência social percebido pelo idoso, o serviço prestado pela ILPI será
considerado serviço de assistência social, mesmo com a cobrança.

 
11. A partir da configuração da matéria, acima exposta, a SNAS apresenta situações nas

quais o idoso ou é curatelado da própria entidade ou faz doação dos valores que excedem 70% do seu
benefício para a entidade, e questiona se tais atendimentos caracterizam ou não prestação de serviço
socioassistencial. São situações que, em tese, a entidade não estaria realizando cobrança acima dos
70% permitidos e, por isso, poderiam ser tidos como serviços não contributivos na área da assistência
social.

 
12. Ocorre, porém, que o § 6º do art. 31 da Lei Complementar nº 187, de 2021, que continha

regras com o mesmo teor da consulta em apreço, foi vetado pelo Excelentíssimo Presidente da
República com o seguinte fundamento:

 

Ouvido, o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos manifestou-se pelo veto
aos seguintes dispositivos:

§ 6º do art. 31 do Projeto de Lei Complementar

“§ 6º O limite estabelecido no § 5º deste artigo poderá ser
excedido, desde que observados os seguintes termos:

I - tenham termo de curatela do idoso;

II - o usuário seja encaminhado pelo Poder Judiciário, pelo
Ministério Público ou pelo gestor local do Suas; e

III - a pessoa idosa ou seu responsável efetue a doação, de
forma livre e voluntária.”

Razões do veto

“A proposição legislativa estabelece que o limite contratual de
setenta por cento de benefício previdenciário ou de
assistência social percebidos pela pessoa idosa no custeio da
entidade poderia ser excedido, desde que fosse apresentado
termo de curatela do idoso, fosse efetuada doação, de forma
livre e voluntária, pela pessoa idosa ou por seu responsável,
ou fosse encaminhada a pessoa idosa pelo Poder Judiciário,
pelo Ministério Público ou pelo gestor local do Sistema Único
de Assistência Social - Suas.

Entretanto, a proposição legislativa contraria o interesse
público, uma vez que as exceções estabelecidas para exceder
o limite contratual implicariam em expropriação do patrimônio
da pessoa idosa, tendo em vista que os usuários dessas
entidades são, em sua maioria, vulneráveis, o que configuraria
afronta à dignidade e à integridade das pessoas idosas
acolhidas nas entidades de atendimento de longa
permanência, ou casas-lares.”

 
13. Não se revela cabível que o Ministério da Cidadania, por meio de manifestação técnica

ou jurídica, contrarie o entendimento adotado pelo Chefe do Poder Executivo Federal em suas razões de
veto ao § 6º do art. 31 da Lei Complementar nº 187, de 2021. Segundo exposto no item 5 desta
manifestação, a Lei Complementar nº 187, de 2021, ainda será objeto de regulamentação por parte do
Poder Executivo Federal. Assim, não cabe a esta CONJUR adotar interpretação que contrarie o
entendimento adotado nas referidas razões de veto, no sentido de que "(...) a proposição legislativa
contraria o interesse público, uma vez que as exceções estabelecidas para exceder o limite contratual
implicariam em expropriação do patrimônio da pessoa idosa, tendo em vista que os usuários dessas
entidades são, em sua maioria, vulneráveis, o que configuraria afronta à dignidade e à integridade das
pessoas idosas acolhidas nas entidades de atendimento de longa permanência, ou casas-lares".

 
14. Não obstante, a matéria em apreço pode vir a ser disciplinada no regulamento da Lei

Complementar nº 187, de 2021, mesmo em sentido contrário ao exposto nas razões de veto ao § 6º do
art. 31 da Lei Complementar nº 187, de 2021, posto que é dado ao Excelentíssimo Presidente da
República mudar de entendimento sobre o assunto, especialmente em face do espaço discricionário de
interpretação apresentado pelo tema.

 
15. No questionamento seguinte, a SNAS apresenta dúvida quanto à interpretação do § 1º

do art. 40 da Lei Complementar nº 187, de 2021, assim redigido:
 

Art. 40. Aplica-se o disposto nesta Lei Complementar aos requerimentos de concessão ou
de renovação de certificação apresentados a partir da data de sua publicação.

§ 1º A validade dos certificados vigentes cujo requerimento de renovação não tenha sido
apresentado até a data de publicação desta Lei Complementar fica prorrogada até 31 de



dezembro do ano subsequente ao do fim de seu prazo de validade. (grifo nosso).

 
16. Acerca dos requerimentos de renovação da certificação, confira o que dispunha o art. 24

da Lei nº 12.101, de 27 de novembro de 2009:
 

Art. 24.  Os Ministérios referidos no art. 21 deverão zelar pelo cumprimento das condições
que ensejaram a certificação da entidade como beneficente de assistência social, cabendo-
lhes confirmar que tais exigências estão sendo atendidas por ocasião da apreciação do
pedido de renovação da certificação.

§ 1o  Será considerado tempestivo o requerimento de renovação da certificação
protocolado no decorrer dos 360 (trezentos e sessenta) dias que antecedem o termo final
de validade do certificado.         (Redação dada pela Lei nº 12.868, de 2013)

 § 2o  A certificação da entidade permanecerá válida até a data da decisão sobre o
requerimento de renovação tempestivamente apresentado.

§ 3o  Os requerimentos protocolados antes de 360 (trezentos e sessenta) dias do termo
final de validade do certificado não serão conhecidos. 

 
17. A mencionada lei ordinária determinava que a renovação da certificação deveria ser

requerida no decorrer dos 360 (trezentos e sessenta) dias que antecedem o termo final de validade do
certificado, no que foi acompanhada pelo art. 37 da Lei Complementar nº 187, de 2021.

 
18. Tendo em vista o referido prazo, fora do qual não era cabível o pedido de renovação da

certificação, a SNAS questiona se a regra do § 1º do art. 40 da Lei Complementar nº 187, de 2021, deve
ser interpretada no sentido de que a prorrogação ali tratada somente abarca as situações em que a
entidade estivesse, na data de publicação da lei complementar, dentro do prazo de 360 dias do termo
final da sua certificação e ainda não tivesse feito o requerimento de renovação.

 
19. Pelo raciocínio desenvolvido pela SNAS, as entidades que não estavam dentro do prazo

de 360 dias do termo final da sua certificação não poderiam formular pedido de renovação e, com isso, a
elas não se aplicaria a prorrogação determinada pelo § 1º do art. 40 da Lei Complementar nº 187, de
2021.

 
20. Apesar de bem desenvolvida, a tese da SNAS não pode prevalecer, posto que equivale a

interpretação restritiva do § 1º do art. 40 da Lei Complementar nº 187, de 2021. A redação do § 1º é
inequívoca ao determinar que fica prorrogada a validade de todos os certificados então vigentes, desde
que atendida a exigência de que o requerimento de renovação não tivesse sido apresentado até a
publicação da nova lei. 

 
21. A interpretação proposta pela consulente tem natureza lógico-sistemática, na medida

em que considera o sistema em que se insere o texto do § 1º do art. 40, e procura estabelecer a
concatenação entre este e os demais elementos da própria Lei Complementar nº 187, de 2021, bem
como da revogada Lei nº 12.101, de 2009. Ocorre, porém, que a interpretação sistemática não pode
restringir o alcance manifesto do comando normativo, salvo na hipótese da interpretação literal se
revelar incoerente com o próprio contexto normativo em que se insere. Esse não é o caso, visto que a
prorrogação de todas as certificações vigentes (desde que não haja pedido de renovação pendente) não
se mostra contraditória na hipótese, mas uma opção consciente e possível do legislador ordinário.

 
22. Em seguida, a consulente questiona como deverá proceder quanto à exigência prevista

no inciso VIII do art. 3º da Lei Complementar nº 187, de 2021, que tem a seguinte redação:
 

Art. 3º Farão jus à imunidade de que trata o § 7º do art. 195 da Constituição Federal as
entidades beneficentes que atuem nas áreas da saúde, da educação e da assistência social,
certificadas nos termos desta Lei Complementar, e que atendam, cumulativamente, aos
seguintes requisitos:

(...)

VIII - prevejam, em seus atos constitutivos, em caso de dissolução ou
extinção, a destinação do eventual patrimônio remanescente a entidades beneficentes
certificadas ou a entidades públicas. (grifo nosso) .

 
23. Conforme exposto pela SNAS, todas as entidades certificadas pelo Ministério da

Cidadania possuem em seus estatutos a exigência então prevista no inciso II do art. 3º da Lei nº 12.101,
de 2009, segundo a qual em caso de dissolução ou extinção o eventual patrimônio remanescente
deverá ser destinado a entidade sem fins lucrativos congênere ou a entidade pública.

 
24. Veja que a Lei Complementar nº 187, de 2021, passou a exigir, nos estatutos das

entidades, a previsão de destinação de eventual patrimônio remanescente para entidades certificadas.
Trata-se de exigência que demandará das entidades a alteração dos seus atos constitutivos, a fim de
destinarem seu eventual patrimônio remanescente, em caso de dissolução ou extinção, para entidades
beneficentes certificadas ou entidades públicas.

 
25. Diante desta nova exigência, a SNAS questiona se deverão ser indeferidos os pedidos

de concessão/renovação da certificação formulados por entidades cujo ato constitutivo preveja



destinação de eventual patrimônio remanescente à entidade sem fins lucrativos, ao invés de entidade
beneficente certificada. A resposta ao questionamento em apreço é positiva.

 
26. Nos termos do art. 40 da Lei Complementar nº 187, de 2021, aplicam-se as suas

disposições aos requerimentos de concessão ou de renovação de certificação apresentados a partir da
data de su a publicação. Assim, todos os requerimentos formulados a partir da publicação da Lei
Complementar nº 187, de 2021, somente poderão ser deferidos caso a entidade interessada altere o seu
ato constitutivo para prever que, em caso de dissolução ou extinção, eventual patrimônio remanescente
será destinado a entidade beneficente certificada.

 
27. Cumpre ressaltar que a aplicação imediata da previsão legal em tela não pode retroagir

para prejudicar as entidades que, antes da edição da Lei Complementar nº 187, de 2021, atendiam ao
disposto no inciso II do art. 3º da Lei nº 12.101, de 2009, na medida em que, em se tratando de norma
material, a regra é a sua irretroatividade. Assim, as entidades deverão ser notificadas, em diligência,
para adequação dos seus atos constitutivos à nova previsão contida no inciso VIII do art. 3º da Lei
Complementar nº 187, de 2021. Somente deverão ser indeferidos os requerimentos cujas entidades não
atendam à referida diligência de alteração estatutária.

 
28. O outro ponto da consulta refere-se ao art. 30 da Lei Complementar n° 187, de 2021,

que assim dispõe:
 

Art. 30. As entidades beneficentes de assistência social poderão desenvolver atividades
que gerem recursos, inclusive por meio de filiais, com ou sem cessão de mão de obra ,
de modo a contribuir com as finalidades previstas no art. 2º desta Lei Complementar,
registradas segregadamente em sua contabilidade e destacadas em suas Notas
Explicativas. (grifo nosso)

 

 29. Questiona a SNAS se a entidade, ao desenvolver atividade que gera recursos com
cessão de mão de obra, pode figurar tanto como cedente quanto cessionária da mão de obra. O art. 30
da Lei Complementar nº 187, de 2021, não faz distinção ao permitir que a entidade desenvolva
atividades que gerem recursos recursos com cessão de mão de obra, ou seja, a entidade certificada
pode tanto ser contratada para fornecer mão de obra, como pode ser a contratante/cessionária da mão
de obra de terceiros.  

 
30. Logo depois, a SNAS questiona "Como será aferida a preponderância de gastos das

atividades desenvolvidas pela entidade?". Os gastos da entidades que realizam cessão de mão de obra
serão analisados da mesma forma que os gastos da demais entidades, ressaltando que os gastos
efetivados na atividade de cessão de mão de obra não podem se caracterizar como gastos da atividade
assistencial da entidade, na medida em que a permissão legal se limita às atividades que gerem
recursos para a entidade. 

 
31. Por fim, a consulente formulado dois questionamentos acerca do limite remuneratório

estabelecido no § 2º do art. 3º da Lei Complementar n° 187, de 2021. Confira a redação dos dispositivos
pertinentes à consulta:

 
Art. 3º Farão jus à imunidade de que trata o § 7º do art. 195 da Constituição Federal as
entidades beneficentes que atuem nas áreas da saúde, da educação e da assistência social,
certificadas nos termos desta Lei Complementar, e que atendam, cumulativamente, aos
seguintes requisitos:

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

(...)

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

I - a remuneração aos dirigentes não estatutários; 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, obedecidas as seguintes condições:

a) nenhum dirigente remunerado poderá ser cônjuge ou parente até o terceiro grau,
inclusive afim, de instituidores, de associados, de dirigentes, de conselheiros, de
benfeitores ou equivalentes da entidade de que trata o caput deste artigo; e

b) o total pago a título de remuneração para dirigentes pelo exercício das atribuições
estatutárias deverá ser inferior a 5 (cinco) vezes o valor correspondente ao limite individual
estabelecido para a remuneração dos servidores do Poder Executivo federal.

§ 2º O valor das remunerações de que trata o § 1º deste artigo deverá
respeitar como limite máximo os valores praticados pelo mercado na região
correspondente à sua área de atuação e deverá ser fixado pelo órgão de
deliberação superior da entidade, registrado em ata, com comunicação ao Ministério Público, no
caso das fundações.

 
32. Informa a SNAS que o dispositivo é de difícil análise, posto que não dispõe de fontes e

elementos confiáveis para a verificação do valor máximo praticado por região para o cargo de



Presidente/Diretor de uma entidade beneficente de assistência social. Com isso, formulada as seguintes
perguntas:

 
a) Qual será a base/tabela de valores a ser adotada para a análise do dispositivo
em comento?

b) A simples declaração de adequação aos limites dispostos em lei, a ser
realizada em ata pela instituição, ou preenchimento de instrumento declaratório,
bastaria como comprovação de que os valores respeitam o determinado em lei? 

 

33. Não é tarefa de cunho jurídico a definição da base/tabela de valores a ser adotada para
a análise do § 2º do art. 3º da Lei Complementar nº 187, de 2021, razão porque não cabe a esta CONJUR
responder a esse questionamento da SNAS.

 
34. Já em relação ao item b), pelo que estabelece a lei a declaração da entidade não é

suficiente para se concluir por atendida a exigência de respeito
aos valores praticados pelo mercado na região, salvo regulamentação nesse sentido. O § 2º do art. 3º
determina que caberá ao órgão de deliberação superior da entidade, registrado em ata, a definição do
valor das remunerações dos seus próprios dirigentes. Por sua vez, cabe à Administração Pública a
análise quanto ao cumprimento da exigência fixada na primeira parte do § 2º do art. 3º, correspondente
à tarefa de verificar se os valores, fixados pelo órgão de deliberação superior da entidade, estão
respeitando os valores praticados pelo mercado na região correspondente à sua área de atuação. A
questão em tela deverá ser objeto de regulamentação por parte do Poder Executivo Federal.

 
35. Ante o exposto, sugere-se o retorno dos autos à Secretaria Nacional de Assistência

Social - SNAS, para as providências de sua alçada.
 
À consideração superior.
 
Brasília, 28 de janeiro de 2022.
 
 

DANIEL DEMONTE MOREIRA
ADVOGADO DA UNIÃO

 
 

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br
mediante o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 71000001441202291 e da chave de
acesso 3d0cf4ea

 

Documento assinado eletronicamente por DANIEL DEMONTE MOREIRA, de acordo com os normativos
legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código
803137799 no endereço eletrônico http://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário (a):
DANIEL DEMONTE MOREIRA. Data e Hora: 01-02-2022 11:54. Número de Série:
47571668351236112686890174080. Emissor: Autoridade Certificadora SERPRORFBv5.

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM ANDERSON ALVES OLIVINDO, de acordo com os
normativos legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o
código 803137799 no endereço eletrônico http://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário
(a): WILLIAM ANDERSON ALVES OLIVINDO. Data e Hora: 01-02-2022 19:02. Número de Série: 101583.
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
CONSULTORIA-GERAL DA UNIÃO

CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO MINISTÉRIO DA CIDADANIA
COORDENAÇÃO-GERAL DE ASSUNTOS SOCIAIS - MC

ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS - BLOCO "A" - SALA 146 -1º ANDAR - BRASÍLIA/DF

 
DESPACHO n. 00127/2022/CONJUR-MC/CGU/AGU

 
NUP: 71000.001441/2022-91
INTERESSADOS: SECRETARIA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MC
ASSUNTOS: ATIVIDADE FIM

 
Aprovo o PARECER n. 00029/2022/CONJUR-MC/CGU/AGU. Encaminhem-se os autos ao

Consultor Jurídico, para aprovação.
 
Brasília, 01 de fevereiro de 2022.
 
 

WILLIAM ANDERSON A. OLIVINDO
ADVOGADO DA UNIÃO

COORDENADOR-GERAL DE ASSUNTOS SOCIAIS
 
 

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br
mediante o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 71000001441202291 e da chave de
acesso 3d0cf4ea

 

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM ANDERSON ALVES OLIVINDO, de acordo com os
normativos legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o
código 811671942 no endereço eletrônico http://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário
(a): WILLIAM ANDERSON ALVES OLIVINDO. Data e Hora: 01-02-2022 19:02. Número de Série: 101583.
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
CONSULTORIA-GERAL DA UNIÃO

CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO MINISTÉRIO DA CIDADANIA
GABINETE - MC

ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS - BLOCO "A" - SALA 146 -1º ANDAR - BRASÍLIA/DF

 
DESPACHO DE APROVAÇÃO n. 00108/2022/CONJUR-MC/CGU/AGU

 
NUP: 71000.001441/2022-91
INTERESSADOS: SECRETARIA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MC
ASSUNTOS: ATIVIDADE FIM

 
 
Aprovo o PARECER n. 00029/2022/CONJUR-MC/CGU/AGU da lavra do Advogado da

União Daniel Demonte Moreira, acolhido pelo DESPACHO n. 00127/2022/CONJUR-MC/CGU/AGU
do Coordenador-Geral de Assuntos Sociais.

 
Encaminhe-se à Secretaria Nacional de Assistência Social para conhecimento e adoção das

providências que reputar pertinentes. 
 
 
Brasília, 01 de fevereiro de 2022.
 
 

EMMANUEL FELIPE BORGES PEREIRA SANTOS
ADVOGADO DA UNIÃO

CONSULTOR JURÍDICO DO MINISTÉRIO DA CIDADANIA
 
 

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br
mediante o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 71000001441202291 e da chave de
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