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Trata-se do Ofício nº 585/2021/SEDS/SNAS/GAB/CAAD/MC, por meio do qual a Secretaria

Nacional de Assistência Social - SNAS encaminha a NOTA TÉCNICA Nº 6/2021/MC/SEDS/SNAS/DRSP, de
19 de maio de 2021 (10212460), do Departamento da Rede Socioassistencial Privada do Sistema Único
de Assistência Social - DRSP, a fim de que esta CONJUR se manifeste sobre a possibilidade de admissão
de documentos novos após recurso administrativo em processos de Certificação de
Entidades Beneficentes de Assistência Social - CEBAS.

 
2. Confira o teor da Nota Técnica nº 6/2021/MC/SEDS/SNAS/DRSP:
 

1. Trata-se de Consulta formulada à Consultoria Jurídica do Ministério da Cidadania -
CONJUR/MC, motivada pela relevância da atuação e reconhecimento das organizações da
sociedade civil, no âmbito da assistência Social, especialmente a partir da situação de
emergência de saúde pública, mundial, ocasionada pelo novo coronavírus.

2. A presente Nota Técnica tem o escopo de argumentar em relação ao entendimento
jurídico da d. Conjur-MC, manifestado por meio do Parecer nº 0322/2013/CONJUR-
MDS/CGU/AGU e NOTA n. 00273/2021/CONJUR-MC/CGU/AGU, aprovada pelo DESPACHO DE
APROVAÇÃO n. 00535/2021/CONJUR-MC/CGU/AGU, acerca da possibilidade de admissão de
novos documentos após ptocolo de recurso administrativo, que ratifica que "a juntada de
novos documentos na fase recursal dos processos de certificação das entidades
beneficentes de assistência social deve ser limitada ao momento da interposição do
recurso, vedando-se a apresentação de novos documentos após este ato processual".
3. Entende-se que os princípios da ampla defesa e do contraditório, de base constitucional,
repercutem efeitos nos processos de toda natureza, especialmente os processos
administrativos.

4. Repercutem efeitos, ainda, na legislação derivada, admitindo manifestação e
apresentação de documentos antes de proferida a decisão, como por exemplo, dispõe o art.
38 da Lei nº 9.784, de 1999, que “regula o processo administrativo no âmbito da
Administração Pública Federal” . Entende-se que essa possibilidade busca equilibrar a
prevalência do direito processual sobre o direito material, ou seja, permitindo que o mérito
e a verdade real possam ser proclamados a qualquer momento processual diante de fatos e
alegações de caráter determinante para a decisão administrativa.

5. Tal entendimento ganha maior relevo nos processos administrativos, pois, conforme
assinalado, a discussão ocorre entre o administrado e a administração pública. Nesse caso,
a garantia de contraditório e ampla defesa, com a possibilidade de manifestação e
apresentação de documentos antes de proferida a decisão, estaria respaldada não apenas
na expressa previsão do art. 38 da Lei nº 9.784/1999, mas também nos princípios
norteadores da Administração pública elencados por esse mesmo texto, como a garantia
de adequação entre meios e fins; adoção de formas simples, suficientes para propiciar
adequado grau de certeza, segurança e respeito aos direitos dos administrados; e,
interpretação da norma administrativa da forma que melhor garanta o atendimento do fim
público a que se dirige.

6. Além disso, conforme previsão do Decreto-Lei nº 4.657, de 1942, com redação da Lei nº
13.655, de 2018, é vedada a decisão com base em valores jurídicos abstratos, sem
considerar as circunstâncias reais e atuais do caso concreto.

7. Essa contextualização permitiria o debate sobre a apresentação de alegações finais ou
memoriais na fase recursal de processo administrativo, bem como a apresentação de
documentos novos e determinantes para o deslinde da questão, que diante da regra de
ampla defesa e contraditório e dos pressupostos da justiça e da equidade material, em que
pese define a Lei 12.101/2009 e o Decreto 8.242/2014, permitiria a valoração dos
elementos oferecidos em fase de recurso ou em memoriais, ainda que seja para exame
pela instância “a quo”, para evitar a supressão de instância ou preservação do juízo
natural.

8. Pelo exposto, considerando que tais regras poderiam evidenciar o propósito de evitar a
negativa de direito materialmente comprovado por razões de aplicação de valores jurídicos



abstratos, sugere-se o encaminhamento desta Notá Técnica à Consultoria Jurídica-MC para
manifestação e eventuais orientações decorrentes. 

 
3. É o relatório.
 
4. A certificação das entidades beneficentes de assistência social está disciplinada na Lei nº

12.101, de 27 de novembro de 2009, que estabelece, no que toca ao procedimento recursal, o seguinte:
 

 “Art. 26.  Da decisão que indeferir o requerimento para concessão ou renovação de
certificação e da decisão que cancelar a certificação caberá recurso por parte da entidade
interessada, assegurados o contraditório, a ampla defesa e a participação da sociedade
civil, na forma definida em regulamento, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da
publicação da decisão.”

 
5. Regulamentado o referido dispositivo legal, o Decreto nº 8.242, de 23 de maio de 2014,

prevê que:
              

Art. 14. Da decisão que indeferir o requerimento de concessão ou renovação ou que
cancelar a certificação caberá recurso no prazo de trinta dias, contado da data de sua
publicação.

§ 1º O recurso será dirigido à autoridade certificadora que, se não reconsiderar a decisão
no prazo de dez dias, encaminhará ao Ministro de Estado para julgamento, no prazo de
sessenta dias.

§ 2º Na hipótese de interposição de recurso pelas entidades referidas no art. 10, a
autoridade certificadora, sempre que necessário, consultará os demais Ministérios
competentes pela certificação nas áreas de atuação não preponderantes, que se
manifestarão no prazo de quinze dias, interrompendo o prazo de dez dias previsto no § 1º .

§ 3º O recurso poderá abranger questões de legalidade e mérito.

§ 4 º Após o recebimento do recurso pelo Ministro de Estado, será aberto prazo de quinze
dias, que suspenderá o prazo de sessenta dias previsto no § 1º , para manifestação, por
meio eletrônico, da sociedade civil, não sendo admitidas manifestações encaminhadas sem
a identificação do autor.

§ 5º O recurso protocolado fora do prazo previsto no caput não será admitido.

 
6. Observa-se que as normas acima transcritas, que tratam especificamente dos processos

de concessão/renovação da certificação das entidades beneficentes de assistência social, não vedam a
juntada de documentos na fase recursal, razão pela qual esta CONJUR entendeu cabível que a entidade
apresente novos documentos no momento da interposição de recurso contra o indeferimento da
certificação de entidade beneficente de assistência social, nos termos do Parecer nº 322/2013/CONJUR-
MDS/CGU/AGU.

 
7. Por sua vez, como o regramento da certificação também não trata, expressamente, do

termo final do prazo para a apresentação de novos documentos em sede recursal, concluiu esta CONJUR
pela impossibilidade de juntada de documentos novos após a interposição do recurso . Confira o
argumentos defendidos no Parecer nº 322/2013/CONJUR-MDS/CGU/AGU:

 

9. Diante da atual omissão do Decreto nº 7.237, de 2010, aplica-se ao processo de
certificação das entidades beneficentes de assistência social o disposto no art. 60 da Lei nº
9.784, de 29 de janeiro de 1999, que assim determina, verbis:

 

“Art. 60. O recurso interpõe-se por meio de requerimento no qual o recorrente deverá expor
os fundamentos do pedido de reexame, podendo juntar os documentos que julgar
convenientes. (grifo nosso)

 

10. Observa-se que a Lei n.º 9.784, de 1999, que regula o processo administrativo no
âmbito da Administração Pública Federal, e que possui aplicação subsidiária à Lei n.º
12.101, de 2009, e ao Decreto n.º 7.237, de 2010, nos termos do seu art. 69, é enfática em
estabelecer que o recorrente pode juntar os documentos que julgar convenientes.

 

11. Ante o exposto, conclui-se não ser possível, diante da atual conjuntura normativa da
matéria, vedar a juntada de novos documentos no recurso de que trata art. 13 do Decreto
nº 7.237, de 2010, razão porque se revela necessário modificar o entendimento
sedimentado nos Pareceres nº 298/2012/CONJUR-MDS/CGU/AGU e nº 0470/2012/CONJUR-
MDS/CGU/AGU.

 

12. Não obstante, não se apresenta correto permitir a juntada de novos documentos a
qualquer momento da fase recursal, sob pena de tornar sem fim os processos de
concessão/renovação da certificação de entidade beneficente de assistência social.

 

13. Nos termos do Parecer nº 0470/2012/CONJUR-MDS/CGU/AGU, o instituto da preclusão
revela-se indispensável ao devido processo legal, sob pena de eternizar o processo
administrativo, ou seja, o direito à produção de provas no processo administrativo deve ser
exercido no tempo oportuno, senão ele jamais chegará ao seu término. Consta do referido



parecer que a “preclusão se revela indispensável ao devido processo legal, pois alicerça a
ordem sequencial de realização dos atos do procedimento e sua distribuição em fases,
fazendo-o mediante a imposição da perda de uma faculdade em certas situações, de forma
a impedir retrocessos”. Ainda no Parecer nº 0470/2012/CONJUR-MDS/CGU/AGU, argumenta-
se que a “concentração dos atos em momentos processuais oportunos tem a finalidade de
proteger o Estado contra a protelação injustificada do processo, como a proposição
ilimitada de alegações e a não-observância das fases lógicas do procedimento. Admitir a
produção de provas em qualquer fase processual, excluindo a preclusão no processo
administrativo, seria o mesmo que desconsiderar a sua finalidade, correspondente à
solução de conflitos de forma eficaz e célere”.

 

14. Também deve ser levado em consideração o disposto no caput do art. 4º do Decreto nº
7.237, de 2010, que impõe o dever da entidade juntar ao seu requerimento inicial todos os
documentos necessários à instrução do pedido. Este dispositivo não pode ser ignorado na
fase recursal, pelo contrário, deve ser respeitado e harmonizado com a permissão de
juntada de novos documentos em sede de recurso.

 

15. Nesse sentido, o caput do art. 4º do Decreto nº 7.237, de 2010, conduz à
impossibilidade de juntada de documentos novos após a interposição do recurso, uma vez
que obriga a entidade a juntar ao seu requerimento inicial todos os documentos
necessários à instrução do pedido. A petição recursal deve ser tomada como o
requerimento inaugural da fase recursal, momento único para a juntada de novos
documentos.

 

16. Portanto, a juntada de novos documentos na fase recursal dos processos de certificação
das entidades beneficentes de assistência social deve ser limitada ao momento da
interposição do recurso, vedando-se a apresentação de novos documentos após este ato
processual.

 
8. Também merecem transcrição os seguintes trechos do Parecer nº 0470/2012/CONJUR-

MDS/CGU/AGU, cujo entendimento foi alterado pelo Parecer nº 322/2013/CONJUR-MDS/CGU/AGU:
 

8. No que toca aos novos documentos contábeis apresentados pela recorrente, entende-se
que tais documentos não devem ser objeto de conhecimento em sede de recurso, e, ainda
que conhecidos, o recurso não merece ser provido, conforme se demonstrará a seguir.

 

9. O § 2º do art. 4º do Decreto nº 7.237, de 2010, determina que os requerimentos com
documentação incompleta poderão ser complementados em uma única diligência. Ora, se
a norma determina que em primeira instância a parte interessada só tem uma única
oportunidade de complementar a sua documentação, não se deve admitir a juntada de
novos documentos no momento da interposição de recurso contra a decisão de
indeferimento do CEBAS.

 

10. A obrigação da entidade de juntar ao seu requerimento inicial todos os documentos
necessários à instrução do pedido, conforme previsto no caput do art. 4º do Decreto nº
7.237, de 2010, também reforça a impossibilidade de juntada de documentos novos na fase
recursal.

 

11. Por sua vez, o art. 56 da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, estabelece que “das
decisões administrativas cabe recurso, em face de razões de legalidade e de mérito”. No
mesmo sentido, o § 2º do art. 13 do Decreto nº 7.237, de 2010, determina que “o recurso
poderá abranger questões de legalidade e de mérito”.

 

12. As referidas normas têm por finalidade impedir que se abra em sede recursal nova fase
instrutória, uma vez que em primeira instância a entidade já teve o ônus de produzir todas
as provas cabíveis. Não se admite continuar produzindo provas em âmbito recursal, já que
a entidade recorrente teve, em primeira instância, a oportunidade de produzir todas as
provas necessárias à comprovação dos requisitos necessários ao deferimento de seu
pedido. Nesse sentido, as supracitadas normas restringem o julgamento dos recursos a
questões de legalidade e mérito, de forma a limitar à primeira instância a fase instrutória
dos pedidos de concessão/renovação de CEBAS.

 

13. No caso específico sob exame, a entidade apresentou, junto ao seu requerimento, toda
a documentação que entedia cabível e, além disso, foi notificada, por meio do Ofício
Diligência nº 191/CGCEB/DRSP/SNAS/MDS, para complementar a sua documentação, a fim
de comprovar o atendimento dos requisitos necessários à renovação do CEBAS, porém não
logrou êxito em comprovar a aplicação de 20% de sua receita bruta em gratuidade. 

 

14. A fixação de prazo para a apresentação de provas não afronta o direito de ampla
defesa. A preclusão se revela indispensável ao devido processo legal, pois alicerça a ordem
seqüencial de realização dos atos do procedimento e sua distribuição em fases, fazendo-o
mediante a imposição da perda de uma faculdade em certas situações, de forma a impedir
retrocessos.

 



15. A concentração dos atos em momentos processuais oportunos tem a finalidade de
proteger o Estado contra a protelação injustificada do processo, como a proposição
ilimitada de alegações e a não-observância das fases lógicas do procedimento. Admitir a
produção de provas em qualquer fase processual, excluindo a preclusão no processo
administrativo, seria o mesmo que desconsiderar a sua finalidade, correspondente à
solução de conflitos de forma eficaz e célere.

 

16. Assim, entende-se correto o entendimento exarado no Parecer Técnico nº
849/2012/CGCEB/DRSP/SNAS/MDS (fls. 221/227), no sentido de não admitir a juntada de
novos documentos em sede recursal.

 
10. Assim, prevalece atualmente no âmbito do Ministério da Cidadania o entendimento

jurídico de que " a juntada de novos documentos na fase recursal dos processos de certificação das
entidades beneficentes de assistência social deve ser limitada ao momento da interposição do recurso,
vedando-se a apresentação de novos documentos após este ato processual". 

 
11. Por oportuno, cumpre ressaltar que o art. 4º do Decreto nº 8.242, de 23 de maio de

2014, que substituiu o Decreto nº 7.237, de 20 de julho de 2010, também exige que a entidade junte ao
seu requerimento inicial todos os documentos necessários à instrução do pedido e também determina
que os requerimentos com documentação incompleta poderão ser complementados em uma única
diligência, ou seja, continua vigente a disciplina normativa apontada como fundamento no Parecer nº
0470/2012/CONJUR-MDS/CGU/AGU.

 
12. A partir da ausência de norma específica sobre o tema, e com base em princípios

aplicáveis aos processos administrativos, como o princípio do contraditório e da ampla defesa, a
consulente suscita a mudança do entendimento veiculado no Parecer nº 322/2013/CONJUR-
MDS/CGU/AGU. A SNAS argumenta que o art. 38 da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, admite
manifestação e apresentação de documentos antes de proferida a decisão, permitindo que o mérito e a
verdade real possam ser proclamados a qualquer momento processual diante de fatos e alegações de
caráter determinante para a decisão administrativa. Sustenta que os princípios do contraditório e da
ampla defesa, bem como os pressupostos da justiça e da equidade material, garantem ao Administrado
o direito de manifestação e apresentação de documentos antes de proferida a decisão.

 
13. Para análise dos argumentos defendidos pela SNAS, cumpre inicialmente verificar o teor

do art. 38 da Lei nº 9.784, de 1999, que assim dispõe:
 

Art. 38. O interessado poderá, na fase instrutória e antes da tomada da decisão, juntar
documentos e pareceres, requerer diligências e perícias, bem como aduzir alegações
referentes à matéria objeto do processo.

§ 1o Os elementos probatórios deverão ser considerados na motivação do relatório e da
decisão.

§ 2o Somente poderão ser recusadas, mediante decisão fundamentada, as provas
propostas pelos interessados quando sejam ilícitas, impertinentes, desnecessárias ou
protelatórias.

 
14. Observa-se que o referido dispositivo trata da juntada de documentos na fase instrutória

do processo e antes da tomada de decisão, o que não se coaduna com a discussão em pauta, na medida
em que o recurso interposto pela entidade pressupõe, obviamente, decisão denegatória da Secretária
Nacional de Assistência Social. A fase instrutória dos processos de concessão/renovação da certificação
de entidade beneficente de assistência social encerra-se com a decisão da Secretária Nacional de
Assistência Social, muito embora esta pasta Ministerial ainda permita a juntada de documentos até a
interposição do recurso cabível contra a decisão de indeferimento. 

 
15. Não se revela correto entender que o processo de certificação ainda esteja em fase

instrutória após a interposição do recurso por parte da entidade, razão porque não se aplica à hipótese
em apreço o disposto no art. 38 da Lei nº 9.784, de 1999. 

 
16. Por sua vez, cumpre esclarecer que os princípios do contraditório e da ampla defesa não

pressupõe a possibilidade de juntada de documentos em qualquer fase do processo. No caso específico
dos processos de certificação das entidade beneficentes de assistência social, a entidade requerente
tem o dever de juntar com o seu requerimento todos os documentos necessários á instrução processual,
nos termos do caput do art. 4º do Decreto nº 8.242, de 2014. Além disso, a Secretaria Nacional de
Assistência Social sempre diligencia a entidade quando constata a falta de algum documento, ou até
mesmo quando o documento apresentado não esteja adequadamente formulado e, como isso, não
comprove o atendimento ao requisito legal a que se destina na espécie.

 
17. E conforme dito acima, mesmo após o fim da fase de instrução processual, esta Pasta

Ministerial permite que a entidade junte novos documentos ao protocolar o seu recurso, os quais são
novamente avaliados pela Coordenação-Geral de Certificação, a fim de fundamentar a decisão de
reconsideração da Secretária Nacional de Assistência Social.

 
18. Não se justifica continuar admitindo a produção de provas mesmo após a interposição

do recurso, já que a entidade recorrente teve, em primeira instância e até a protocolização do seu apelo,



a oportunidade de produzir todas as provas necessárias à comprovação dos requisitos necessários ao
deferimento de seu pedido.

 
19. Diante da atual configuração do processo de certificação das entidades beneficentes de

assistência social, no âmbito do Ministério da Cidadania, pode-se afirmar, com segurança, que estão
plenamente atendidos os princípios do contraditório e da ampla defesa, com diversas oportunidades
para as entidades apresentarem os documentos de que dispõe para comprovar o atendimento aos
requisitos da Lei nº 12.101, de 2009.  

 
20. De outra ordem, cumpre reafirmar a importância do instituto da preclusão para o devido

processo legal. O direito à produção de provas no processo administrativo deve ser exercido no tempo
oportuno, sob pena de eternizar o processo administrativo, em clara afronta ao princípio da eficiência.

 
21. Nos termos do Parecer nº 0470/2012/ CONJUR-MDS/CGU/AGU “preclusão se revela

indispensável ao devido processo legal, pois alicerça a ordem sequencial de realização dos atos do
procedimento e sua distribuição em fases, fazendo-o mediante a imposição da perda de uma faculdade
em certas situações, de forma a impedir retrocessos”. E ainda, "A concentração dos atos em momentos
processuais oportunos tem a finalidade de proteger o Estado contra a protelação injustificada do
processo, como a proposição ilimitada de alegações e a não-observância das fases lógicas do
procedimento".

 
22. Ante o exposto, conclui-se pela manutenção do entendimento esposado no Parecer nº

322/2013/CONJUR-MDS/CGU/AGU.
 
À consideração superior.
 
Brasília, 23 de junho de 2021.
 
 

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) 71000033496202189 e da chave de
acesso 08df5e64

 

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 658319623 no endereço eletrônico http://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário
(a): WILLIAM ANDERSON ALVES OLIVINDO. Data e Hora: 23-06-2021 14:52. Número de Série: 101583.
Emissor: Autoridade Certificadora da Presidencia da Republica v4.

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
658319623 no endereço eletrônico http://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário (a):
DANIEL DEMONTE MOREIRA. Data e Hora: 23-06-2021 10:21. Número de Série:
47571668351236112686890174080. Emissor: Autoridade Certificadora SERPRORFBv5.



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. 00899/2021/CONJUR-MC/CGU/AGU

 
NUP: 71000.033496/2021-89
INTERESSADOS: MINISTÉRIO DA CIDADANIA SECRETARIA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -
SNAS/MC
ASSUNTOS: ATIVIDADE FIM

 
Aprovo a NOTA n. 00425/2021/CONJUR-MC/CGU/AGU. Encaminhem-se os autos ao

Consultor Jurídico, para aprovação. Providencie-se a juntada desta manifestação ao acervo
de peças relevantes.

 
Brasília, 23 de junho de 2021.
 
 

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) 71000033496202189 e da chave de
acesso 08df5e64

 

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 663108750 no endereço eletrônico http://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário
(a): WILLIAM ANDERSON ALVES OLIVINDO. Data e Hora: 23-06-2021 14:52. Número de Série: 101583.
Emissor: Autoridade Certificadora da Presidencia da Republica v4.



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. 00837/2021/CONJUR-MC/CGU/AGU

 
NUP: 71000.033496/2021-89
INTERESSADOS: MINISTÉRIO DA CIDADANIA SECRETARIA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -
SNAS/MC
ASSUNTOS: ATIVIDADE FIM

 
 
Aprovo a NOTA n. 00425/2021/CONJUR-MC/CGU/AGU da lavra do Advogado da União

Daniel Demonte Moreira, aprovada pelo DESPACHO n. 00899/2021/CONJUR-MC/CGU/AGU
do Coordenador-Geral de Assuntos Sociais.

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

adoção das providências que reputar pertinentes. 
 
 
Brasília, 23 de junho de 2021.
 
 

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) 71000033496202189 e da chave de
acesso 08df5e64

 

Documento assinado eletronicamente por EMMANUEL FELIPE BORGES PEREIRA SANTOS, de acordo com
os normativos legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o
código 663159786 no endereço eletrônico http://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário
(a): EMMANUEL FELIPE BORGES PEREIRA SANTOS. Data e Hora: 24-06-2021 10:26. Número de Série:
63699179115455140128219511629. Emissor: Autoridade Certificadora SERPRORFBv5.


