
 

 
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL 

CONSELHO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

RESOLUÇÃO N.º 05, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1998 

DOU 10/02/1998 
 

Resolve acompanhar a recomendação expedida pelo Ministério 
Público Federal,  Procuradoria da República no Distrito Federal, em 
27 de janeiro de 1998, no sentido de que o Conselho Nacional de 
Assistência Social  implemente a eleição para preenchimento de 
suas cadeiras sem qualquer óbice a entidades que porventura 
tenham nomes de membros que exerceram dois mandatos anteriores 
e consecutivos. 

 
 O Plenário do CONSELHO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CNAS, no uso das 
atribuições que lhe confere a Lei n.º 8.742, de 7 de dezembro de 1993 e, seu Regimento Interno 
e, tendo em vista o Decreto n.º 1.817, de 12 de fevereiro de 1996 e a Portaria n.º 4.320 e, o Edital 
de 16 de janeiro de 1998, publicados no Diário Oficial da União em, 19 de janeiro de 1998, e às 
eleições pêlos membros da Sociedade Civil  
 

RESOLVE: 
 
 Art. 1º - Acompanhar a recomendação expedida pelo Ministério Público Federal,  
Procuradoria da República no Distrito Federal, em 27 de janeiro de 1998, conforme 
comunicação abaixo: 
Comunicação: “Ofício n.º 023/PRDF/GAB/ML - Referência: P.A MPF/PGR n.º 
08100.000471/98-98. O Ministério Público Federal, no uso de suas atribuições legais e 
constitucionais, e considerando: I - a proximidade das eleições dos membros do CNAS 
representantes da sociedade civil, conforme se depreende do Edital publicado no D. O . 
U. de 19-1-98 e juntado à fl. 04 do procedimento administrativo em epígrafe; II - o 
estatuído no artigo 17, § 1º, inciso II, da Lei n.º 8.742/93, que instituiu a fiscalização do 
pleito supracitado pelo Ministério Público Federal; III - o disposto no caput do mencionado 
artigo 17, que permite uma única recondução aos membros do CNAS nomeados pelo 
Presidente da República; IV - que as nomeações para o CNAS têm recaído 
expressamente em nome das pessoas físicas e não de instituições; V - o aspecto 
teleológico da lei citada alhures, que instituiu mecanismos de ampla participação da 
sociedade civil na implementação da política de assistência social no Brasil; VI - que o 
artigo 17 da Lei n.º 8.742/93 vedou, somente, a recondução das pessoas físicas que 
exerceram dois mandatos consecutivos e imediatamente anteriores; VII - por fim, que o 
processo democrático deve ser o mais amplo possível; RESOLVE, com esteio no artigo 
6º, inciso XX, da Lei Complementar n.º 75/93, expedir RECOMENDAÇÃO, ao Conselho 
Nacional de Assistência Social, para que implemente a eleição para preenchimento de 
suas cadeiras sem qualquer óbice a entidades que porventura tenham nomes de 
membros que exerceram dois mandatos anteriores e consecutivos. Atenciosamente, 
MARCUS DA PENHA SOUZA LIMA Procurador da República.” 
 



 Art. 2º - A decisão de acompanhar recomendação foi aprovada por unanimidade na 
48º reunião ordinária do Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS. 
 
 Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 

Vandevaldo Nogueira 
Vice-Presidente do CNAS 

 
 
 


