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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO 

CONSULTORIA-GERAL DA UNIÃO 
CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

COORDENAÇÃO-GERAL DE ATOS NORMATIVOS E JUDICIAIS 
ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS - BLOCO "A" - SALA 146 -1º ANDAR - BRASÍLIA/DF

 
PARECER n. 00407/2018/CONJUR-MDS/CGU/AGU

 
NUP: 71000.024681/2018-87
INTERESSADOS: SECRETARIA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SNAS/MDS
ASSUNTOS: SOLICITAÇÃO DE ORIENTAÇÃO QUANTO AO CRITÉRIO DE
PREPONDERÂNCIA A SER ADOTADO NAS ANÁLISES DOS PEDIDOS DE CONCESSÃO
E RENOVAÇÃO DE CERTIFICADOS DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL.

 
 

I. Solicitação de orientação quanto ao critério de
preponderância a ser adotado nas análises dos pedidos de concessão e
renovação de certificados de entidade beneficente de assistência
social, nos casos de entidades com atuação mista em área certificável
e não certificável.

II. Utilização, pelo Departamento da rede
Socioassistencial Privada do SUAS, do critério da maior parte das
despesas, a partir da aplicação por analogia do art. 10, §1º, do Decreto
nº 8.242, de 23 de maio de 2014. Alegação de insegurança jurídica no
referido entendimento.

III. Conclusão pela manutenção do critério da maior
parte das despesas, enquanto não sobrevier legislação tratando
especificamente da matéria, sob pena de ferir o princípio da segurança
jurídica. Critério adotado pelo Grupo de Trabalho constituído por
meio da Portaria AGU nº 488, de 24 de outubro de 2011. Necessidade
de observância de todos os requisitos da Lei nº 12.101, de 27 de
novembro de 2009 e diplomas regulamentadores.

 
 
Senhora Consultora Jurídica Substituta,
 
RELATÓRIO
 
A Secretaria Nacional de Assistência Social - SNAS, através do Memorando nº

409/2018/SNAS/GAB/CAAD (SEI 1900322), encaminhou a esta Consultoria Jurídica – CONJUR,
para análise e manifestação jurídica, a Nota Técnica nº 8/2018 (SEI 1898702), por meio da qual o
Departamento da Rede Socioassistencial Privada do Sistema Único de Assistência Social - DRSP
solicita orientação desta CONJUR acerca do critério de preponderância a ser adotado nas análises dos
pedidos de concessão e renovação de certificados de entidade beneficente de assistência social, nos
casos de entidades com atuação mista em área certificável e não certificável.

 
2. O DRSP expõe que o art. 22 da Lei nº 12.101, de 27 de novembro de 2009, e o art.

10, §1º do Decreto nº 8.242, de 23 de maio de 2014, ao tratarem da questão da área de atuação
preponderante das entidades (inclusive determinando que o critério de aferição da atuação
preponderante é onde a entidade realiza a maior parte de suas despesas), o fizeram apenas no que diz
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respeito àquelas entidades que atuam em mais de uma das áreas especificadas no art. 1º da Lei nº
12.101, de 2009, quais sejam as áreas certificáveis da saúde, educação e assistência social.

 
3. Entretanto, conforme posto pelo DRSP, tal critério (maior parte das despesas) vem

sendo utilizado por aquele Departamento para “descredenciar determinada entidade como sendo de
assistência social (...) face à omissão da norma quando se trata de ações que não são de saúde,
educação ou assistência social”.

 
4. Afirma o DRSP que a criação de uma categoria de “não preponderância em

assistência social”, se feita com base nos critérios do art. 10, §1º do Decreto nº 8.242, de 2014, poderia
gerar insegurança jurídica “uma vez que se encontra apartada do texto legal do artigo e da finalidade
pretendida pelo Legislador com a sua edição”, indagando ao final, a esta CONJUR: I) se as pessoas
jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, reconhecidas como entidades beneficentes de
assistência social com a finalidade de prestação de serviços nas áreas de assistência social e que
preenchem os requisitos exigidos na legislação de certificação ao executarem também ações em
outras áreas não certificáveis deverão ser consideradas não preponderantes em assistência social; e
II) a situação de entidades que são inscritas e apresentam ofertas substantivas na área da assistência
social, mas possuem atividade econômica com vistas à sustentabilidade das ações realizadas pela
entidade.

 
5. O DRSP ainda encaminhou, anexa à Nota Técnica nº 8/2018, cópia de processo

administrativo de requerimento de concessão do CEBAS (SEI 1898732) referente à entidade
Sociedade Bíblica do Brasil, que retrata a situação posta nos autos.

 
6. É o relatório. Passa-se a opinar.
 
ANÁLISE JURÍDICA
 
7. Inicialmente, cumpre ressaltar que o exame desta CONJUR dá-se nos termos 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, ou ainda que importem juízo de discricionariedade ou mérito
administrativo.

 
8. Como acima se expôs, pretende o DRSP obter orientação desta CONJUR acerca do

critério de preponderância a ser adotado nas análises dos pedidos de concessão e renovação de
certificados de entidade beneficente de assistência social, nos casos de entidades com atuação mista
em área certificável e não certificável.

 
9. Segundo se infere dos autos, trata-se daqueles casos em que a entidade, apesar de

desenvolver atividades na área de assistência social, despende a maior parte de suas despesas em
outras atividades não certificáveis, de ordem comercial ou não.

 
10. Como já posto pelo DRSP, a Lei nº 12.101, de 2009, dispôs acerca da

preponderância das entidades no art. 22:
 

Art. 22.  A entidade que atue em mais de uma das áreas especificadas no art.
1o deverá requerer a certificação e sua renovação no Ministério responsável
pela área de atuação preponderante da entidade.
Parágrafo único.  Considera-se área de atuação preponderante aquela
definida como atividade econômica principal no Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda. (destacou-se)

 
11. O Decreto nº 8.242, de 2014, por sua vez, especifica:
 

Art. 10.  A entidade que atuar em mais de uma das áreas a que se refere o art.
1o deverá requerer a concessão da certificação ou sua renovação junto ao
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Ministério certificador da sua área de atuação preponderante, sem prejuízo da
comprovação dos requisitos exigidos para as demais áreas.
§ 1o  A atividade econômica principal constante do CNPJ deverá
corresponder ao principal objeto de atuação da entidade, verificado nos
documentos apresentados nos termos do art. 3o, sendo preponderante a
área na qual a entidade realiza a maior parte de suas despesas.
§ 2o  A área de atuação preponderante da entidade será verificada  pelo
Ministério certificador que receber o requerimento, na forma indicada
no § 1o, antes da análise dos requisitos exigidos para sua concessão ou
sua renovação.
§ 3o  Na hipótese de recebimento de requerimento por  Ministério sem
competência pela certificação na área de atuação preponderante da entidade,
este será encaminhado ao Ministério certificador competente, considerada a
data do protocolo inicial para fins de comprovação de sua tempestividade.
§ 4o  Os requerimentos das entidades de que trata o inciso I do § 2o do art.
18 da Lei no 12.101, de 2009, serão analisados pelo Ministério do
Desenvolvimento Social e Combate à Fome, observados os requisitos
exigidos na referida Lei e neste Decreto, salvo quando atuarem
exclusivamente nas áreas de saúde ou de educação.

 
12. Como se vê, tais dispositivos de fato referem-se expressamente aos casos das

entidades que atuam em mais de uma das áreas a que se refere o art. 1º, quais sejam as áreas
certificáveis da assistência social, saúde ou educação.

 
13. Entretanto, há de se ressaltar que, exatamente porque não há na legislação

aplicável disposição específica acerca do critério que deve ser considerado na definição da
preponderância daquelas entidades de atuação mista em atividades certificáveis e não certificáveis,
pode-se e deve-se adotar, por analogia, o critério da maior parte das despesas, previsto nos dispositivos
acima colacionados, até que sobrevenha legislação específica regendo a matéria.

 
14. Isto porque determinar um critério diverso do parâmetro trazido pelo legislador, a

partir unicamente de esforços interpretativos e subjetivos, é que traria, a nosso ver, insegurança
jurídica na análise dos pedidos de concessão ou renovação do certificado.

 
15. Veja-se que o legislador previu regras específicas aplicáveis às entidades de saúde,

às entidades de educação e às entidades da assistência social, sendo que, conforme art. 1º da Lei nº
12.101, de 2009, a certificação e a isenção de contribuições para a seguridade social somente serão
concedidas às pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, reconhecidas como entidades
beneficentes de assistência social com a finalidade de prestação de serviços nas áreas de assistência
social, saúde ou educação, e que atendam ao disposto naquela Lei, deixando clara a necessidade de
que a finalidade principal da entidade seja a prestação de serviços nas áreas de assistência social,
saúde ou educação, conforme o caso.

 
16. Para a assistência social, as regras específicas que devem ser atendidas como

condição à certificação estão previstas nos arts. 18 a 20 da Lei nº 12.101, de 2009, tendo-se
determinado que a entidade deve prestar serviços ou realizar ações socioassistenciais, de forma
gratuita, continuada e planejada, para os usuários e para quem deles necessitar, sem discriminação,
observada a Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993.

 
17. No que diz respeito às entidades que, apesar de atuar na área da assistência social,

despendem a maior parte de suas despesas e investimentos em atividades comerciais, há de se
ressaltar, ainda, que a certificação de entidade beneficente de assistência social, prevista na Lei nº
12.101, de 2009, CERTIFICA TODA A ENTIDADE, ou seja, ao conceder a certificação, o Poder
Público reconhece que aquela entidade, como um todo, é uma entidade beneficente de assistência
social. Todas as atividades da entidade, seja ela subdividida ou não em filiais ou diferentes
departamentos, são consideradas certificadas e recebem as benesses legais decorrentes desta
certificação.
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18. Assim, não se poderia de maneira simplória apenas verificar se a atividade
comercial da entidade subsidia (reverte os lucros) a sua atividade de assistência social para fins de
certificação, haja vista que tal entendimento permitiria que uma entidade com atividade
predominantemente comercial (ou seja, que gasta uma parcela mínima dos seus recursos em atividades
assistenciais) fosse certificada, inclusive em relação às suas atividades comerciais.

 
19. Esta tese permitiria, ainda, que uma entidade, beneficiando-se da isenção de

contribuições sociais concedida a partir da concessão do CEBAS, passasse a investir de forma
crescente as suas receitas no crescimento e aperfeiçoamento das atividades comerciais a partir da
diminuição da margem de lucro, destinando cada vez menos recursos à área assistencial.

 
20. Com efeito, veja-se que toda atividade comercial pressupõe investimento nos seus

meios de produção, que podem ser mais expressivos ou menos expressivos conforme decisão do seu
corpo dirigente. Como não existem parâmetros legais sobre esta matéria na legislação da certificação,
uma entidade interessada na certificação, a qual permite acesso à imunidade de contribuições sociais,
poderia investir quase todo o seu resultado na expansão dos seus meios de produção e apenas uma
pequena parcela (que restaria como “lucro”) em atividades assistenciais, e alegar que investe todo o
seu resultado nos seus objetivos socioassistenciais. Com isso, mesmo investindo apenas uma pequena
parcela das suas receitas em atividades assistenciais, a entidade poderia ser certificada em toda a sua
atividade, inclusive a comercial, o que, obviamente, não encontra respaldo no ordenamento jurídico.

 
21. Caso fosse possível segregar as atividades das entidades, como se ela tivesse duas

personalidades jurídicas distintas, de forma a certificar suas atividades assistenciais e manter sem
certificação toda a sua atividade comercial ou não assistencial, aí sim se poderia imaginar a situação
dessas entidades virem a obter a certificação de entidade beneficente de assistência social. Porém, a
legislação não permite tal prática, conforme se observa do item 2.1.6 do Relatório Final do Grupo de
Trabalho constituído pela Portaria nº 488, de 24 de outubro de 2011, da Advocacia-Geral da União –
AGU, publicada no Diário Oficial da União de 25 de outubro de 2011, com a finalidade de
uniformizar, em tese, a aplicação dos critérios para concessão, renovação e cancelamento da
certificação das entidades beneficentes de assistência social:

 
“(...) 2.1.6. Concessão de certificação para matriz e filiais.
 
Não há clareza na legislação sobre a certificação poder ser concedida apenas
à matriz. Deve-se definir se os critérios exigidos pela legislação devem ser
comprovados por cada uma das filiais de uma entidade ou se a isenção
concedida abarcaria todas as filiais. O artigo 30 da Lei nº 12.101/2009
permite a interpretação de que cada uma das filiais poderia ou deveria
protocolar um requerimento de certificação? Em caso afirmativo, como isso
será tratado para efeitos de isenção? Seria necessário prever uma regra sobre
isso no decreto regulamentador?
 
Fundamentação:
 
A certificação é concedida para a pessoa jurídica e não para parte da
pessoa jurídica. Não há como certificar apenas parte da entidade, matriz
ou filiais, pois a entidade é uma única pessoa jurídica. A isenção
decorrente da certificação abrange toda a entidade, ainda que
organizada em matriz e filias.
 
O art. 30 tem a função de impedir que entidades (pessoas jurídicas) distintas,
mesmo que uma mantenha a outra, sejam beneficiadas com a mesma
certificação.
 
Sobre o assunto a Secretaria da Receita Federal do Brasil se pronunciou,
conforme destacou a PGFN:
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 “(...) O CEBAS é um dos requisitos para a obtenção desta isenção e
sempre foi conferido pela lei à Pessoa Jurídica como um todo, ou seja, não
há isenção para apenas um dos estabelecimentos ou filial. Desta forma, do
ponto de vista da isenção, que é a principal razão do pedido do CEBAS, não
faz sentido sua concessão por estabelecimento ou filial, ou seja, o certificado
deve ser emitido para a pessoa jurídica como um todo, incluindo seus
estabelecimentos ou filiais, na forma do art. 1º e 3º da Lei nº 12.101, de
2009: (...).
Verifica-se, portanto, que, tanto o CEBAS, como a isenção, são conferidos à
pessoa jurídica conforme os arts. 1º e 3º da Lei nº 12.101, de 2009, e não ao
estabelecimento ou filial da pessoa jurídica. 
Observar, no entanto, com relação à área da saúde, que segundo o §1º do
art. 4º da Lei nº 12.101 de 2009, o percentual de gratuidade para obtenção
do CEBAS poderá ser apurado individualmente por estabelecimento ou pelo
conjunto de estabelecimentos, mas leva em conta a pessoa jurídica como um
todo para fins da expedição da certificação e da isenção.
Em nada muda esta condição o fato da pessoa jurídica estar obrigada a
preparar a folha de pagamento e apresentar a Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social
(GFIP) por estabelecimento ou filial, conforme dispõe os incisos III e VIII do
art. 47 da Instrução Normativa RFB nº 971, de 2009, com fundamento no
art. 32, incisos I e III, da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, que
estabelece que as informações deverão ser prestadas na forma estabelecida
pela RFB. Tais exigências se prestam, especialmente, para facilitar a
fiscalização, por parte da RFB, do recolhimento das contribuições
previdenciárias.
A Resolução CFC Nº 1.330/11, de 18 de março de 2011, do Conselho
Federal de Contabilidade, que aprova as regras de Escrituração Contábil,
dispõe em seu item 20 e 21 que é opcional à empresa elaborar escrituração
contábil de forma descentralizada ou por estabelecimento, mas a
escrituração de todas as unidades deve integrar um único sistema contábil. 
Deve-se levar em conta, sobretudo, que as regras tributárias contábeis
expedidas pelas três esferas de governo devem ser observadas na
escrituração contábil.
A exibição de documentação é exigida pelo fisco federal na matriz, mas em
relação a todas suas filiais ou estabelecimentos, conforme os artigos 489 a
493 da Instrução Normativa RFB nº 971, de 13 de novembro de 2009.”
 
Deliberação do Grupo: Houve consenso em relação à sugestão de
resolução apresentada pela CONJUR/MDS.” (destacou-se)

 
22. Ora, assim considerando, parece-nos que constituiria afronta à legislação de

regência admitir que uma entidade que aplica a maior parte de suas despesas (ou seja, realiza seus
maiores investimentos) em atividades não certificáveis (sejam atividades comerciais ou não), seja
considerada apta a ser portadora do CEBAS, sendo que tais atividades (onde a entidade mais investe
seus esforços) não atendem aos requisitos legais da Lei nº 12.101, de 2009 e demais diplomas
regulamentadores.

 
23. Destaque-se ainda que o critério das maiores despesas como definidor da análise

da preponderância da entidade foi fixado pelos principais atores envolvidos na aplicação da legislação
da certificação (Ministério do Desenvolvimento Social, Ministério da Educação e Ministério da Saúde)
ainda antes da edição do Decreto nº 8.242, de 2014, sendo ainda chancelado pelo Ministério da
Fazenda, conforme se pode inferir do item 2.1.1 do já citado Relatório Final do Grupo de Trabalho
constituído pela Portaria AGU nº 488, de 2011:

 
“(...) 2.  QUESTÕES APRECIADAS PELO GRUPO
 
2.1. CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO MINISTÉRIO DO
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME
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2.1.1. Critério a ser adotado para a definição da área de atuação
preponderante de entidades com atuação em mais de uma área.
 
O § 1º do artigo 10 do Decreto nº 7.237/2010 prevê que a área de atuação
preponderante da entidade é a definida como atividade econômica principal
no CNPJ. Em muitos casos, contudo, se percebe que tal definição não
corresponde exatamente à atuação da entidade, o que indica a
necessidade de se observar, “isolada ou conjuntamente”, outros fatores,
tais como, a preponderância da atividade com base na receita, a
preponderância da atividade com base na despesa e/ou o relatório de
atividades. Existe, portanto, a necessidade de se fixar qual será o critério
adotado para a uniformização do entendimento, se a despesa ou a receita
da entidade.
 
Fundamentação:
 
Tanto a lei como o decreto silenciaram quanto ao critério a ser adotado para a
definição da atividade preponderante das entidades mistas, se as despesas ou
as receitas. Assim, cabe às Áreas Técnicas tal definição, sendo que o
Departamento da Rede Socioassistencial Privado do SUAS - DRSP
manifestou-se no sentido de que seja adotado o critério das despesas da
entidade.
 
O Grupo entendeu conveniente requerer manifestação da Secretaria da
Receita Federal sobre o tema, tendo em vista a expertise deste órgão acerca
da análise das documentações contábeis.
 
Não obstante, o posicionamento da Secretaria da Receita Federal tem o
caráter de mero subsídio para a decisão das Áreas Técnicas dos Ministérios,
uma vez que a legislação não exige um ou outro critério. Em princípio, as
Áreas Técnicas dos Ministérios concluíram ser mais adequado verificar
as despesas das entidades, razão porque a sugestão de redação abaixo
contempla o critério da despesa.
 
“Art. XX. A definição da atividade econômica principal, na forma do § 3º do
art. 10 do Decreto nº 7.237, de 20 de julho de 2010, utilizará como critério
as despesas da entidade.” (sugestão para ser incluída em minuta de Portaria
Interministerial)
 
Sobre o assunto a Secretaria da Receita Federal do Brasil se pronunciou,
conforme destacou a PGFN:
 
“quanto a esta questão, a Nota Cosit nº 17, de 2012, não obstante considerar
que a matéria não é de competência da RFB, manifestou-se no sentido de que
o critério despesa é bastante razoável, não havendo razão para que a
RFB discorde deste critério, lembrando que a receita comprova apenas a
origem dos recursos e não a sua aplicação, não parecendo adequada a
sua utilização como critério para fins aferição da área preponderante da
entidade.”
 
Deliberação do Grupo: Houve consenso em relação à sugestão de
resolução apresentada pela CONJUR/MDS. (...)” (destacou-se)

 
24. A nosso ver, os fundamentos para a escolha do critério “despesas” adequam-se

também aos casos de atuação mista em área certificável e não certificável, pois, como destacado pela
Secretaria da Receita Federal, “a receita comprova apenas a origem dos recursos e não a sua
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aplicação, não parecendo adequada a sua utilização como critério para fins aferição da área
preponderante da entidade”.

 
25. Assim sendo, considerando todo o acima exposto, concluímos que, para fins de

aferição da área de atuação preponderante da entidade que tem atuação mista em atividades
certificáveis e não certificáveis (sejam de natureza comercial ou não), pode-se e deve-se, enquanto não
sobrevier legislação específica sobre a matéria, utilizar o critério previsto no art. 10, §1º, do Decreto nº
8.242, de 2014, onde a entidade realiza a maior parte de suas despesas, devendo ser certificadas apenas
as entidades que tenham atuação preponderante na área de assistência social, saúde e educação,
conforme o caso, e devendo restarem atendidos todos os requisitos da Lei nº 12.101, de 2009, e demais
diplomas regulamentadores.

 
CONCLUSÃO
 
26. Ante o exposto, sem adentrar nos valores de conveniência e oportunidade insertos

no âmbito de discricionariedade do administrador, e não sujeitos ao crivo desta CONJUR, recomenda-
se o retorno dos autos à origem, para ciência das conclusões e recomendações contidas neste estudo.

 
27. Destarte, são essas as considerações que esta CONJUR, com fulcro no art. 11 da

Lei Complementar nº 73, de 1993, e no art. 11, Anexo I, do Decreto nº 8.949, de 29 de dezembro de
2016, encaminha, no cumprimento de sua missão institucional.

 
À superior consideração.
 
Brasília,      de julho de 2018.
 

 
HELANE MEDEIROS ALMEIDA BARROS

Advogada da União
 
De acordo.
À consideração da Sra. Consultora Jurídica.
 
Brasília,             de julho de 2018.
 
 

WILLIAM ANDERSON ALVES OLIVINDO
Advogado da União

Coordenador-Geral de Atos Normativos e Judiciais
 
 
DESPACHO DA CONSULTORA JURÍDICA/CONJUR-MDS/CGU/AGU
 
Aprovo o Parecer nº 00407/2018/CONJUR-MDS/CGU/AGU, da lavra da Advogada

da União Helane Medeiros Almeida Barros. Não obstante, teço as seguintes considerações
complementares.

Na consulta submetida a esta Consultoria Jurídica, indaga o DRSP sobre a validade de
utilização do critério da preponderância, por analogia, aos casos em que a entidade atua na área da
assistência social e em outra área não certificável (ou seja, não se trata de entidade mista de saúde ou
de educação). Ocorre que na referida consulta, o DRSP elenca casos em que a entidade tem relações
intrínsecas entre a atividade meio e a finalística e também casos em que a atividade meio é utilizada
para financiamento de sua atividade assitencial.

Em que pese o entendimento da preponderância seja válido, utilizado com a avaliação
da atividade econômica principal registrada no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da
Fazenda e verificação da área na qual a entidade realiza a maior parte de suas despesas nos
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documentos apresentados pela entidade requerente, há que se considerar, no caso de entidades que
desenvolvam atividade de assistência social e outra não certificável se, no caso concreto, é possível
segregar as atividades de assistência social das demais atividades desenvolvidas pela entidade ou se as
atividades são intrinsecamente relacionadas, a ponto de tornar inviável ou impossível tal segregação.

No caso em que a segregação de atividades tornar-se inviável ou impossível, há que se
considerar a entidade como um todo na realização de atividades de assistência social. Isto porque se a
atividade meio é realizada para o atingimento dos fins assistenciais, não se pode considerá-la como
atividade distinta da atividade de assistência social.

A segregação das atividades, com a avaliação da preponderância, utilizando-se por
analogia do critério para definição de competência só deve ser utilizada quando as atividades de
assistência social e as demais atividades de fato sejam dissociadas, não havendo qualquer interrelação
entre elas, de modo que se possa não certificar entidades que, a despeito de realizarem atividades de
assistência social, despendam seus maiores esforços em atividades completamente diversas e, por
outro lado, se possa certificar entidades que desenvolvam atividades de assistência social e outras
atividades que, embora não consideradas tipicamente como de assistência social, são complementares
e correlacionadas às atividades de assistência social.

Encaminhem-se os autos ao DRSP.
 
Brasília,       de julho de 2018.
 
 

VANESSA MAZALI
Consultora Jurídica

 
 
 
 

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br
mediante o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 71000024681201887 e da chave de
acesso dafea6e8
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