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Relatório 

Cuidam os autos de pedido de UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA, 
formulado pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, em face de o v. Acórdão nº 
1005/2017, proferido pela 1ª Composição Adjunta da d. 4ª Câmara de Julgamento, que por 
unanimidade, negou provimento ao recurso especial interposto pelo INSS. 

No acórdão regional, a 1 ªCA da d. 4ª Câmara de Julgamento, negou provimento 
ao recurso especial do INSS, visto que a função de professora exercida pela interessada está 
de acordo com o contido no Art. 56, do Decreto 3048/99, eis que restou comprovado que a 
entidade está devidamente autorizada para funcionar como estabelecimento de ensino de 
acordo com as Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica, sendo 
que tal condição está comprovada pelo convênio estabelecido entre a Secretaria de Educação 
do Estado de São Paulo, que conta com o atendimento da AP AE de Tupi Paulista, para os 
educandos com graves deficiências que não puderem ser beneficiados pela inclusão em 
classes comuns do ensino.regular (fls.222/225). 

Insta registrar, que a interessada formulou o pedido de concessão do beneficio -
Aposentadoria por Tempo de Contribuição - em 05/01/2016, nascida em 22/05/1965, aos 50 
(cinquenta) anos na DER - Data de Entrada do Requerimento. 

Consoante se depreende da documentação colacionada aos autos, o beneficio foi 
indeferido inicialmente pela Autarquia, porquanto não foi apurado tempo em atividade de 
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professor nas atividades de magistério suficiente para a concessão do beneficio, sem 
promover o cômputo dos períodos de 14/02/1989 a 31/01/1991, de 01/02/1991a30/ 11/1991, 
de 18/05/1992 a 30/11/1992 e 01/12/1992 a 02/03/2004, tendo em vista que a Associação de 
Pais e Amigos dos Excepcionais - AP AE não é uma instituição de ensino fundamental e não 
foi comprovado que seja regulamentada pelo MEC, de acordo com o inciso II do artigo 7° da 
Lei de Diretrizes e bases. 

Em atendimento a diligência promovida pela d. 15ª Junta de Recursos, para que 
fosse apresentada autorização e avaliação do Poder Público competente acerca da prestação 
de serviços público educacional da AP AE, foram acostadas leis estaduais e municipais que 
declaram a utilidade pública da APAE, comprovante de situação cadastral do\ CNPJ, 
Requerimento de Renovação de Certificação, Atestado e Estatuto (fls.148/189). \ 

A d. 15ª Junta de Recursos do Conselho da Previdência Social - CRPS, \~o 
analisar o recurso ordinário da interessada, deu provimento ao pedido formulado, uma vez 
que a atividades desempenhadas pela interessada são concernentes com a atividade de 
professor na função de magistério, desempenhadas junto a AP AE, uma vez que a entidade 
atua na área de educação, portanto, de alfabetização e ensino, devidamente autorizada pelo 
Poder Público, conforme documentos apresentados (fls.191/194). 

Recurso especial interposto pelo INSS, no qual apresenta seu inconformismo, 
pugnando reforma da decisão, porquanto instituição não se enquadra como estabelecimento 
de educação básica tal como exigido na legislação regulamentadora da matéria, uma vez que 
o órgão competente do Ministério da Educação para reconhecimento da prestação de serviços 
educacionais encontra respaldo no artigo 209 da Constituição Federal de 1988 combinado 
com os artigos 7° e 20 da Lei de Diretrizes e Bases Educacionais nº 9394/1996 com redação 
da Lei nº 11.183/2005 (fls.196/197). 

Os autos foram conclusos d. 1 ªCA da 4ª Câmara de Julgamento, exarou a decisão 
no acórdão nº 1005/2017,.negando provimento ao recurso especial interposto pelo INSS. 

Diante da decisão proferida, o INSS maneja adiante, o pedido uniformização de 
jurisprudência, requ~stando quanto ao deferimento do beneficio, suscitando violação ao art. 
56, §2º, do Decreto nº 3.048/1999, haja vista que as atividades exercidas pela interessada 
como professora junto a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais-AP AE - não podem 
ser consideradas, uma vez que a entidade necessita que o reconhecimento como entidade de 
ensino seja feito pelo Órgão responsável, no caso, o MEC - Ministério da Educação, nos 
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termos do artigo 209 da Constituição Federal de 1988 combinado com os artigos 7º e 20 da 
Lei de Diretrizes e Bases Educacionais nº 9394/1996 com redação da Lei nº 11-183/2005 
( fls.226/228). · . 

Requesta quanto ao deferimento do pedido, colacionando acórdão paradigma 
proferidos pelas 1 ª Câmara de Julgamento. 

Contrarrazões da interessada pugnando pela mantença da decisão recorrida 
(fls.233/240) 

O incidente foi admitido, visto que evidenciou a divergência na matéria 
submetida no julgado a quo, aquela prolatada no paradigma, vindo conclusos os autos para 
análise e decisão. 

É o relatório. 

Voto 

EMENTA: PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURSIPRUDÊNCIA. 
APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO DO PROFESSOR. 
ANÁLISE DE CASO CONCRETO E VALORAÇÃO DE PROVAS APRESENTADAS 
NOS AUTOS. RESOLUÇÃO Nº 04/2017/CRPS. INTELIGÊNCIA DO ART. 56, §2° 
DO DECRETO Nº 3.048/99. APLICAÇÃO DO ART. 63 DA PORTARIA/MDS 
116/2017. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE .nJRISPRUDÊNCIA NÃO 
CONHECIDO. 

Incidente de Uniformização de Jurisprudência interposto pelo Instituto 
Nacional do Seguro Social - INSS tempestivo nos termos do §3° do artigo 63, da 
Portaria/MDS nº 116, de 20 de março de 2017, que regulamento o Regimento Interno deste 
c. Conselho de Recurso da Previdência Social - CRPS. 

1. Da insurgência quanto ao incidente proposto 

O pedido de uniformização de jurisprudência se encontra disciplinado pelos 
artigos 3º, inciso II e .63, do Regimento Interno do CRPS, confira-se: 

"Art. 3° Ao Conselho Pleno compete: 
I - uniformizar, em tese, a jurisprudência administrativa previdenciária e assistencial, 
mediante emissão de Enunciados; 
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II - uniformizar, no caso concreto, as divergências jurisprudenciais entre as Juntas de 
Recursos nas mat~rias de sua alçada ou entre as Câmaras de julgamento em sede de Recurso 
J?;special, mediante a emissão de Resolução; e 
l!l - decidir, no caso concreto, as Reclamações ao Conselho Pleno, mediante a emissão de 
Resolução. " 

"Art. 63. O Pedido de Uniformização de Jurisprudência poderá ser requerido em casos 
concretos, pelas partes do processo, dirigido ao Presidente do respectivo órgão julgador, 
nas seguintes hipóteses: 
I - quando houver divergência na interpretação em matéria de direito entre acórdãos de 
Câmaras de Julgamento do CRSS, em sede de Recurso Especial, ou entre estes e resoluções 
do Conselho Pleno; ou 
II - quando houver divergência na interpretação em matéria de direito entre acórdãos de 
Juntas de Recursos do CRSS, nas hipóteses de alçada exclusiva previstas no art. 30, § 2°, 
deste Regimento, ou entre estes e Resoluções do Conselho Pleno." 

Nesse sentido, assevera-se que o expediente apresentado deve se ater a matéria 
de direito, não se prestando a reapreciar a matéria fático probatória ou solucionar divergência 
em matéria de provas. 

No caso em comento, o INSS insurge no bojo do incidente proposto suscitando 
violação ao art. 56, §2°, do Decreto nº 3.048/1999, aplicável antes da Emenda Constitucional 
nº 103/2019, haja vista que as atividades exercidas pela interessada como professora junto a 
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais-AP AE - não podem ser consideradas, uma 
vez que a entidade necessita que o reconhecimento como entidade de ensino seja feito pelo 
Órgão responsável, no caso, o MEC - Ministério da Educação, nos termos do artigo 209 da 
Constituição Federal de 1988 combinado com os artigos 7º e 20 da Lei de Diretrizes e Bases 
Educacionais nº 9394/1996 com redação da Lei nº 11.183/2005. 

A 1 ªCA da d. 4ª Câmara de Julgamento, negou provimento ao recurso especial 
do INSS, visto que a funÇão de professora exercida pela interessada está de acordo com o 
contido no Art. 56, §§1° e 2° do Decreto 3048/99, eis que restou comprovado que a entidade 
está devidamente autorizada para funcionar como estabelecimento de ensino de acordo com 
as Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica, sendo que tal condição 
está comprovada pelo convênio estabelecido entre a Secretaria de Educação do Estado de 
São Paulo, que conta com o atendimento da AP AE de Tupi Paulista, para os educandos com 
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graves deficiências que não puderem ser beneficiados pela inclusão em classes comuns do 
ensino regular. 

Analisando o acórdão em comento (o vergastado e aquele trazido como 
paradigma), não vislumbro a tese juádica a ser contraposta aquela divergente, mas sim, se 
refere à análise de mérito e valoração das provas apresentadas nos autos. 

Ressalto uma vez mais, que a matéria trazida pela Autarquia em seu incidente, 
demandaria uma análise da documentação trazida pela interessada, bem como pesquisas 
junto ao Ministério da Educação, com fito a confirmar ou não se a instituição atende o 
requisitos dos artigos 7° e 20 da Lei de Diretrizes e Bases Educacionais nº 9394/1996 com 
redação da Lei nº 11.183/2005. 

Note que foi trazido aos autos tão somente um acórdão com paradigma, portanto, 
não vejo qualquer divergência em matéria de direito a ser uniformizada no caso em questão, 
conforme determina o art. 63 da Portaria/MOS nº 116/2017. 

No que tange a reanálise e valoração de provas esse e. Conselho Pleno, assim 
decidiu: 

"Resolução 041201 7 
EMENTA: PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDENCJA.APOSENTADORIA 
POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO -ANÁLISE DE CASO CONCRETO E VALORAÇÃO 
DAS PROVAS APRESENTADAS NOS AUTOS- NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO DE 
UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDENCJA NOS TERMOS DO ARTIGO 63 DO 
REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO DE RECURSOS DO SEGURO SOCIAL CRSS, 
APROVADO PELA PORTARIA Nº 116, DE 20 MARÇO 2017. NÃO CONHECIDO " 

Como se vê, a pretensão do INSS não encontra suporte na própria norma exarada 
pela legislação previdenciária e na jurisprudência deste c. Conselho Pleno, razão pela qual 
proponho o não conhecimento do pedido de uniformização de jurisprudência em debate, uma 
vez que pará a análise demanda valoração de provas, portanto, não há substrato legal que 
abarque a tese suscitada. 
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Diante do exposto, o Acórdão da Câmara merece sua manutenção, e o pedido de 
uniformização de jurisprudência proposto pelo INSS não conhecido, observado o 
entendimento disposto no presente voto. 

CONCLUSÃO: VOTO NO SE:NTIDO PARA NÃO CONHECER DO INCIDENTE DE 
UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. 

Brasília, 26 de novembro de 2020. 

SUL 
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Nº de Protocolo do Recurso: 44232.715785/2016-36 
Documento: 170.682.289-5 
Unidade de Origem: Agência da Previdência Social CEAB Reconhecimento de Direito 
da SRI 
Tipo de Processo: Pedido de Uniformização de Jurisprudência 
Recorrente: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS 
Recorrido: Rita de Cássia Rodrigues Potumati 
Espécie: Aposentadoria por Tempo de Serviço de Professor 
Relatora Inicial: Sulamita Cristina Dias 
Relator: Voto Divergente: Moisés Oliveira Moreira 

VOTO DIVERGENTE 

APOSENTADORIA DO PROFESSOR. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE 
JURISPRUDÊNCIA AO CONSELHO PLENO. ART. 63 DO REGIMENTO 
INTERNO DO CRPS (PORTARIA MDSA Nº 116/2017). RECONHECIMENTO DE 
PERÍODO TRABALHADO NA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS 
EXCEPCIONAIS - APAE. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO 
COMPETENTE. CRFB/88, ART. 209. LEI 9.394/1996, ART. 7º. PEDIDO DE 
UNIFORMIZAÇÃO DO INSS CONHECIDO E PROVIDO. 

Peço vênia para divergir: 

Conforme já registrado, a divergência em relação ao voto da Relatora se refere à 
possibilidade conhecimento do pedido de uniformização, visto que estão presentes os 
requisitos do art. 63 do Regimento Interno do CRPS, aprovado pela Portaria MDSA 
116/2017. A divergência na interpretação da matéria de direito se refere à possibilidade de 
considerar a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE como estabelecimento 
de educação básica para fins de concessão de aposentadoria do professor e se é necessário 
autorização específica do órgão competente para tanto. 

Para melhor esclarecimento da controvérsia, será feito um breve resumo do caso. 

Em 05/01 /2016, a segurada Rita de Cássia Rodrigues Potumati requereu a 
aposentadoria por tempo de contribuição do professor nº 57/170.682.289-5 , que foi 
indeferida por não comprovação do tempo de contribuição mínimo necessário, pois o INSS 
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não reconheceu como atividade de professor o período laborado na Associação de Pais e 
Amigos dos Excepcionais - APAE, com fundamento na Nota Técnica da Procuradoria 
Federal Especializada - PFE nº 24/2006, segundo a qual a possibilidade do reconhecimento 
de aludida atividade se condiciona à autorização a autorização e ao reconhecimento do Poder 
Público competente. 

Em 15/12/2016, a 15ª Junta de Recursos proferiu o Acórdão 6874/2016 dando 
provimento ao recurso da segurada, pois entendeu que houve comprovação de que a APAE 
de Tupi Paulista é uma entidade de que atua na área de educação, portanto, de alfabetização 
e ensino, devidamente autorizada pelo Poder Público. 

Dessa decisão, o INSS interpôs recurso especial aduzindo que o reconhecimento 
da referida entidade depende de autorização expressa do órgão competente do Ministério da 
Educação, e não de outros órgãos, com base no art. 209 da CF c/c art. 7º e 20 da Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação (Lei 9.394/ 1996). Destaca que a Junta de Recursos 
considerou documentos outros que não a autorização do MEC, o que justifica a reforma do 
decisório impugnado. 

Em 20/02/2017, a ia Composição Adjunta da 4ª Câmara de Julgamento proferiu 
o Acórdão 1005/2017 negando provimento ao recurso do INSS e consignando que ficou 
devidamente comprovado que a requerente exerceu o cargo de professora junto à Associação 
de Pais e Amigos dos Excepcionais de Tupi Paulista / SP - APAE, e que esta se encontra 
devidamente autorizada para atuar como estabelecimento de ensino, conforme prova dos 
autos. 

Em 13/03/2017, o INSS apresentou Pedido de Uniformização de Jurisprudência 
em que aponta divergência de interpretação quanto ao art. 56, §2º, do Decreto 3.048/99, pois, 
conforme se depreende da decisão da l ª CA da 4ª CAJ , o período laborado na APAE pode 
ser computado para fins de efetivo exercício de magistério em estabelecimento de educação 
básica, mesmo que não haja autorização específica do órgão responsável , no caso, do MEC. 
A autarquia aponta contradição desse julgado com outro, vindo da l ª CAJ , em caso análogo 
(57/156.737.719-7, segurada Izabel Cristina Colla Gomes). 

Desse modo, reafirma-se que a divergência se refere a possibilidade de cômputo 
do período laborado na APAE sem que haja autorização específica do Ministério da 
Educação. 
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Antes de enfrentarmos essa questão, convém destacar que, até o advento da 
Reforma da Previdência, aprovada pela Emenda Constitucional l 03/2019, a aposentadoria 
dos professores, espécie de aposentadoria por tempo de contribuição, era devida, nos termos 
do §8º do art. 201 da CF, aos homens, aos 30 anos, e às mulheres, aos 25 anos de exclusivo 
tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino 
fundamental e médio . 

Com a Reforma, o §8º do art. 201 da CF teve sua redação alterada, modificando 
o tempo mínimo exigido, e passando a prever requisito etário, anteriormente inexistente, 
estipulando que a idade de 65 anos para os homens e 62 para as mulheres será reduzida em 
5 anos para professor que comprove tempo de efetivo exercício das funções de magistério na 
educação infantil e no ensino fundamental e médio fixado em lei complementar. 

De acordo com o art. 19, § l º , 11, da EC l 03/2019, 

Art. 19. 

§ 1° Até que lei complementar disponha sobre a redução de idade 
mínima ou tempo de contribuição prevista nos§§ lº e 8º do art. 201 
da Constituição Federal , será concedida aposentadoria: 

II - ao professor que comprove 25 (vinte e cinco) anos de 
contribuição exclusivamente em efetivo exercício das funções de 
magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio e 
tenha 57 (cinquenta e sete) anos de idade, se mulher, e 60 (sessenta) 
anos de idade, se homem. 

Assim, até que seja editada lei complementar, será devida aposentadoria ao 
professor que comprove 25 anos de contribuição exclusivamente em efetivo exercício das 
funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio e tenha 57 anos 
de idade, se mulher, e 60 anos de idade, se homem. 

A função de magistério compreende as atividades exercidas por professores em 
estabelecimentos de educação básica em seus diversos níveis e modalidades, conforme Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação (Lei 9.394/96), que, em seu art. 21 , 1, estabelece que a 
educação escolar compõe-se de educação básica, formada pela educação infantil , ensino 
fundamental e ensino médico. 
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Consoante alteração promovida pela Lei 11.30112006 na Lei 9.394/ 1996, são 
consideradas funções de magistério as dos professores e especialistas em educação no 
desempenho de atividades educativas, quando exercidas em estabelecimento de educação 
básica em seus diversos níveis e modalidades, incluídas, além do exercício da docência, as 
de direção de unidade escolar e as de coordenação e assessoramento pedagógico. 

Acerca da referida alteração, o STF, no julgamento da Ação Direta de 
Inconstitucionalidade -ADI 3.772, declarou, em 29/10/2008, assim decidiu : 

1 - A função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho 
em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a 
correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação 
e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar. 

II - As funções de direção, coordenação e assessoramento 
pedagógico integram a carreira do magistério, desde que exercidos, 
em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, 
excluídos os especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as 
desempenham ao regime especial de aposentadoria estabelecido nos 
arts. 40, § 5°, e 201 , § 8°, da Constituição Federal. 

III-Ação direta julgada parcialmente procedente, com interpretação 
conforme, nos termos supra. (Tribunal Pleno, Relator p/ Acórdão 
Ministro Ricardo Lewandowski , DJe 27.3.2009). 

Portanto, de acordo com o STF, aludida alteração é válida, mediante 
interpretação conforme a Constituição, de modo que "as funções de direção, coordenação e 
assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, desde que exercidos, em 
estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em 
educação". 

Ainda sobre essa questão, vale citar o Enunciado 9 do CRPS, segundo o qual: 

170.682.289-5 
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aposentadoria (B-57), observados os demais elementos de prova no 
caso concreto. 

l - Consideram-se funções de magistério as efetivamente exercidas 
nas instituições de educação básica, incluídas, além do exercício da 
docência, as de direção de unidade escolar e as de coordenação e 
assessoramento pedagógico, inclusive nos casos de reintegração 
trabalhista transitada em julgado. 

Em prosseguimento, vale destacar que, nos termos do art. 209, lJ , da CF: 

Art. 209. O ensino é livre à iniciativa privada, atendidas as seguintes 
condições: 

I - cumprimento das normas gerais da educação nacional ; 

II - autorização e avaliação de qualidade pelo Poder Público. 

Nesse aspecto, deve ser observada, também, a norma do art. 7º da Lei 9.39411996, 
segundo o qual o ensino é livre à iniciativa privada, desde que atendidas as seguintes 
condições: 

l - cumprimento das normas gerais da educação nacional e do 
respectivo sistema de ensino; 

li - autorização de funcionamento e avaliação de qualidade pelo 
Poder Público; e 

III - capacidade de autofinanciamento, ressalvado o previsto no art. 
213 da Constituição Federal. 

Já o art. 60 dessa Lei estabelece que os órgãos normativos dos sistemas de ensino 
estabelecerão critérios de caracterização das instituições privadas sem fins lucrativos, 
especializadas e com atuação exclusiva em educação especial , para fins de apoio técnico e 
financeiro pelo Poder Público. 
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De volta ao objeto do Pedido de Uniformização, é preciso destacar que a APAE 
é uma entidade civil , filantrópica, de interesse social , assistencial e educacional , sem fins 
lucrativos, com duração indeterminada, que tem foro e sede no município onde estiver 
situada. 

Todavia, também é necessário ressaltar que a qualificação da APAE como de 
interesse social não supre a autorização a que se refere o art. 209, ll, da CF c/c o art. 7º, II , 
da Lei 9.394/96, sendo necessária autorização por parte do Poder Público competente para 
que possa ser considerada como Instituição de Ensino. 

De fato , diante do princípio da legalidade, a proteção previdenciária relacionada 
à aposentadoria dos professores exige que as Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais 
possuam autorização específica do órgão competente, a saber, do Ministério da Educação. 
Tal proteção não decorre automaticamente do fato de se tratar de uma entidade filantrópica, 
de interesse social , assistencial e educacional. 

Isso posto, assiste razão ao JNSS, visto que as associações de direito privado 
somente podem ser consideradas como estabelecimentos de educação básica, desde que haja 
reconhecimento pelo órgão responsável , nos termos do art. 7, ll, da Lei de Direitos e Bases 
da Educação Nacional. 

Tone-se, portanto, insubsistente o Acórdão nº l 005/2017, com remessa dos autos 
à 1 ª Composição Adjunta da 4ª Câmara de Julgamento, para que proceda a novo julgamento 
da matéria, emitindo novo acórdão, observando os ditames do presente voto. 

CONCLUSÃO: 

Diante do exposto, Voto no sentido de CONHECER do PEDIDO DE 
UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA do INSS, para, no mérito, DAR-LHE 
PROVIMENTO. 

Brasília-DF, 26 de março de 2021 
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DECISÓRIO 

RESOLUÇÃO Nº 18/2021 

Vistos e relatados os presentes autos, em sessão realizada hoje, ACORDAM os 
membros do Conselho Pleno, por UNANIMIDADE, no sentido de CONHECER DO 
PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA do INSS, para, no mérito, 
DAR-LHE PROVIMENTO, de acordo com o VOTO DIVERGENTE do Conselheiro 
Moisés Oliveira Moreira e sua fundamentação . Vencido Voto da Relatora Sulamita Cristina Dias. 

Participaram, ainda, do presente julgamento os (as) Conselheiros (as): Robson 
Ferreira Maranhão, Vânia Pontes Santos, Gustavo Araújo Beirão, Paulo Sérgio de Carvalho 
Costa Ribeiro, Maria Madalena Silva Lima, Renato Agostinho das Chagas, Imara Sodré 
Sousa Neto, Guilherme Lustosa Pires, Valter Sérgio Pinheiro Coelho, Rodolfo Espinel 
Donadon, Alexandra Álvares de Alcântara, Tarsila Otaviano da Costa e Adriene Cândida 
Borges. 

MOISÉS o· ..V.MOREIRA 
~1' 
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Brasília-DF, 26 de março de 2021. 

MARCELO FERNANDO BORSIO 
Presidente 
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