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NOTA n. 01183/2020/CONJUR-MC/CGU/AGU

 
NUP: 71000.039443/2019-57
INTERESSADOS: SECRETARIA EXECUTIVA DO MINISTÉRIO DA CIDADANIA
ASSUNTOS: ATIVIDADE FIM

 
 
Trata-se de encaminhamento feito pelo Departamento da Redesocioassistencial Privada do

SUAS (DRSP), no qual se requer orientação sobre a possibilidade de conhecimento de documentos
juntados pela entidade interessada, em fase recursal, os quais teriam potencial de comprovar exigência
para obtenção de certificação de entidade beneficente de assistência social, qual seja, inscrição em
Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS).

 
2. Para melhor ilustrar, seguem as considerações constantes no OFÍCIO Nº

485/2020/MC/SEDS/SNAS/DRSP/CGCEB:
 

Trata-se de Ofício (9127035) encaminhado pela Associação Brasileira de Educação e
Cultura - ABEC, em 03 de novembro de 2020, referente ao processo de renovação de
Certificação CEBAS nº 23000.025310/2015-27 (Recurso Administrativo
nº23000.007791/2019-12) que solicitada juntada e análise de documentos.

2. A ABEC possui atuação preponderante na área da educação e atendeu os requisitos
daquela respectiva Pasta. Contudo, na área da assistência Social, foi emitida manifestação
desfavorável em razão de ausência de inscrição no CMAS nos municípios de Maringá, Ponta
Grossa, Caçador, Criciúma e Brasília, Almirante Tamandaré, Cascavel, Goiânia, Florianópolis
durante o exercício de 2014, apesar de informar realizar ofertas socioassistenciais nestes
Municípios.

3. Em resposta à manifestação desde Ministério, a ABEC alega que apresentou recurso
administrativo para informar que no município de Almirante Tamandaré, Cascavel,Goiânia e
Florianópolis inexiste a oferta de serviços tipificados na Política de Assistência Social,
somente educacionais. Nos demais municípios, reencaminhou inscrições do CMAS com
período indeterminado, além dos relatórios de 2014, ano de análise do processo.

4. Face ao recurso apresentado, esta Secretaria reiterou a manifestação desfavorável,
posto que os comprovantes de inscrição apresentados eram com período indeterminado,
sem comprovar que no ano de análise a entidade ainda estava regularmente inscrita junto
aos respectivos CMAS.

5. Contudo, em setembro de 2020, entidade protocolou os comprovantes referentes ao ano
de 2014 e, em reunião realizada com esta Coordenação, em outubro, demonstrou que os
respectivos documentos já haviam sido emitidos à época do ano de análise.

6. Para tanto, nesta ocasião, a requerente protocolou ofício com os documentos
,argumentando, verbis:

"situação meramente material, passível de ser sanada com a apresentação dos
comprovantes das inscrições no CMAS no ano de 2014. Ademais, a ABEC cumpre com os
requisitos previstos em lei. Pelo princípio da verdade material, a Administração Pública
deve ser pautar pela realidade dos fatos. Logo, a verdade é que apesar da ABEC não ter
protocolado as declarações do ano de 2014 no recurso, comprovou o serviço assistencial
ofertado, comprovou o atendimento à sociedade, a regularidade junto ao CMAS, e,
ainda,apresentou e reenvia no presente momento os documentos que comprovam sua
correta atuação."
7. Afirma ainda que, anualmente, apresenta os documentos necessários para se manter
inscrita junto aos Conselhos Municipais.

8. Pelo exposto, este Departamento encaminha o presente pleito à d. CONJUR, para que
avalie a possibilidade de admissão e análise dos documentos apresentados.

 
3. Quanto à possibilidade de juntada de novos documentos na fase recursal, esta

Consultoria Jurídica (CONJUR) se manifestou, por meio do Parecer nº 0322/2013/CONJUR-MDS/CGU/AGU,
nos seguintes termos:

 
(...)

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.



1 2 . 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.

17. Tratando do item “b” da consulta formulada pelo DRSP, cumpre esclarecer,
inicialmente, que o novo entendimento adotado na presente manifestação tem aplicação
imediata a todos os processos de certificação em tramitação no DRSP, inclusive àqueles
que estejam em fase de reconsideração.

18. Quanto aos processos que aguardam julgamento de recurso por parte da Ministra de
Estado do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, revela-se inequívoco que o
entendimento anterior desta Consultoria Jurídica, no sentido de vedar a juntada de novos
documentos ao recurso, prejudicou diversas entidades cujos novos documentos
apresentados não foram conhecidos pela Secretária Nacional de Assistência Social no
momento do juízo de reconsideração de que trata o § 1º do art. 13 do Decreto nº 7.237, de
2010.

19. Assim, em observância aos princípios da ampla defesa e da verdade material, impõe-se
o retorno à origem dos recursos que aguardam julgamento ministerial, para que a
Secretária Nacional de Assistência Social exerça um novo juízo de reconsideração, agora
com o conhecimento e apreciação dos novos documentos juntados no momento da sua
interposição.

CONCLUSÃO

20.  Ante o exposto, conclui-se que:

20.1. não é possível, diante do atual regramento 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;

20.2 . 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;

20.3. o novo entendimento adotado na presente manifestação tem aplicação imediata a
todos os processos de certificação em tramitação no DRSP, inclusive aqueles que estejam
em fase de reconsideração; e

20.4. em observância aos princípios da ampla defesa e da verdade material, impõe-se o
retorno à origem dos recursos que aguardam julgamento ministerial, para que a Secretária
Nacional de Assistência Social exerça um novo juízo de reconsideração, agora com o
conhecimento e apreciação dos novos documentos juntados no momento da sua
interposição.

21. Diante das conclusões acima delineadas, sugere-se a remessa de cópia desta
manifestação à Consultoria-Geral da União, com referência expressa ao Memorando nº
424/2012/CONJUR-MDS/CGU/AGU que encaminhou a matéria à apreciação daquele órgão
jurídico, e ao Gabinete da Ministra de Estado do Desenvolvimento Social e Combate à
Fome. Sugere-se que, em seguida, os autos em epígrafe sejam encaminhados ao DRSP.

22. É o parecer que submeto à douta consideração superior, sub censura. (...) (destacou-se)

 



3. Como se vê, esta CONJUR tem entendimento consolidado pela possibilidade da juntada
de novos documentos na fase recursal dos processos de certificação das entidades beneficentes de
assistência social, contudo tal juntada deve ser limitada ao momento da interposição do recurso,
vedando-se a apresentação de novos documentos após este ato processual, em face da preclusão.

 
4. Ora, cuida-se de providência com respaldo legal com o objetivo precípuo de frear a busca

incessante pela verdade material no âmbito administrativo e compatibilizá-la com a necessidade de
andamento dos procedimentos desenvolvidos pela Administração Pública.

 
5. No caso em comento, pelo que se depreende do relato feito pelo DRSP, quando da

análise da documentação protocolizada pela entidade pleiteante ao certificado de entidade beneficente
de assistência social (CEBAS), o referido Departamento considerou que a entidade não comprovou a sua
regularidade de inscrição nos conselhos municipais de assistência social (CMAS), porquanto as inscrições
carreadas aos autos apresentavam período indeterminado, sem comprovar que, no ano de análise
(2014), a entidade estava regularmente inscrita nos referidos conselhos. E que, em setembro de 2020, a
"entidade protocolou os comprovantes referentes ao ano de 2014 e, em reunião realizada com esta
Coordenação, em outubro, demonstrou que os respectivos documentos já haviam sido emitidos à época
do ano de análise".

 
6. Não se pode olvidar que competia à entidade, desde seu requerimento inicial, apresentar

todos os documentos necessários à análise do seu pedido de certificação. Também, não se pode negar
que a entidade poderia ter juntado a documentação tida como faltante, por ocasião da interposição
recursal, uma vez que já tinha conhecimento do posicionamento técnico a respeito do assunto - período
indeterminado das inscrições nos CMAS - e, como visto, admite-se a juntada de novos documentos no
instante da interposição do apelo.

 
7. Em sendo assim, o não conhecimento de documentos trazidos aos autos

extemporaneamente, ou seja, mesmo após a ampla oportunidade para fazê-lo e para atender às
diligências solicitadas pela área técnica, não ofende aos princípios atinentes no art. 2º da Lei nº 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, lei que rege o processo administrativo no âmbito da Administração Pública
Federal. 

 
8. Todavia, excepcionalmente, entende-se que, no caso em concreto, a rigidez processual

que estabelece a preclusão pode ser mitigada, levando-se em conta que o objetivo, por excelência, do
processo administrativo é apurar a legalidade da atuação administrativa. Isto porque, ao que parece, os
documentos ulteriormente apresentados não se afiguram como novos, mas podem ter o condão de
afastar eventual interpretação equivocada do DRSP acerca da exigência de inscrição nos CMAS.

 
9. Dito isto, considerando que a inscrição da entidade nos CMAS se afigura como um dos

requisitos legais para obtenção da certificação, admite-se, excepcionalmente, a possibilidade de
conhecimento da documentação noticiada pelo DRSP, tão-somente para que este avalie se houve
eventual imprecisão na valoração dos documentos atinentes ao período das inscrições nos aludidos
conselhos municipais de assistência social da entidade demandante.

 
10. Vale dizer que, superado o óbice do conhecimento da documentação e, posteriormente,

constatado que não houve desacerto na compreensão anterior referente ao período de inscrição
municipal nos CMAS, porquanto os ulteriores documentos supostamente comprobatórios da regularidade
da certificação teriam viés de ineditismo em detrimento de serem elucidativos, ou seja, caso se constate
que os documentos são realmente novos, não há razão para que se privilegie a inércia da entidade,
devendo ser mantida a decisão técnica anterior.

 
11. Isto posto, recomenda-se ao Apoio Administrativo que proceda à juntada da presente

manifestação nos autos e, logo após, remeta-os ao DRSP/SNAS, para conhecimento.
 
À consideração superior.
 

Brasília,      de novembro de 2020.
 
 

RICARDO CASSIANO DE SOUZA ROSA
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) 71000039443201957 e da chave de
acesso 99eb978c

 

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 535433521 no endereço eletrônico http://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário
(a): WILLIAM ANDERSON ALVES OLIVINDO. Data e Hora: 01-12-2020 09:43. Número de Série: 101583.
Emissor: Autoridade Certificadora da Presidencia da Republica v4.

Documento assinado eletronicamente por RICARDO CASSIANO DE SOUZA ROSA, de acordo com os
normativos legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o
código 535433521 no endereço eletrônico http://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário
(a): RICARDO CASSIANO DE SOUZA ROSA. Data e Hora: 30-11-2020 16:47. Número de Série: 17304490.
Emissor: Autoridade Certificadora SERPRORFBv5.
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COORDENAÇÃO-GERAL DE ASSUNTOS SOCIAIS - MC
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DESPACHO n. 01998/2020/CONJUR-MC/CGU/AGU

 
NUP: 71000.039443/2019-57
INTERESSADOS: SECRETARIA EXECUTIVA DO MINISTÉRIO DA CIDADANIA
ASSUNTOS: ATIVIDADE FIM

 
Aprovo a NOTA n. 01183/2020/CONJUR-MC/CGU/AGU. Encaminhem-se os autos ao Consultor

Jurídico, para aprovação.
 
Brasília, 01 de dezembro de 2020.
 
 

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) 71000039443201957 e da chave de
acesso 99eb978c

 

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 544382762 no endereço eletrônico http://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário
(a): WILLIAM ANDERSON ALVES OLIVINDO. Data e Hora: 01-12-2020 09:43. Número de Série: 101583.
Emissor: Autoridade Certificadora da Presidencia da Republica v4.



ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
CONSULTORIA-GERAL DA UNIÃO
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GABINETE - MC

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

 
DESPACHO n. 02007/2020/CONJUR-MC/CGU/AGU

 
NUP: 71000.039443/2019-57
INTERESSADOS: SECRETARIA EXECUTIVA DO MINISTÉRIO DA CIDADANIA
ASSUNTOS: ATIVIDADE FIM

 
1. Aprovo a NOTA n. 01183/2020/CONJUR-MC/CGU/AGU, da lavra do Dr. RICARDO CASSIANO DE
SOUZA ROSA, por sua vez aprovada pelo DESPACHO n. 01998/2020/CONJUR-MC/CGU/AGU, do
Coordenador-Geral de Assuntos Sociais, Dr. WILLIAM ANDERSON A. OLIVINDO.

 
2. Proceda-se conforme solicitado no item 11 daquela Nota.

 
Brasília, 01 de dezembro de 2020.
 
 

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) 71000039443201957 e da chave de
acesso 99eb978c

 

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 544624703 no endereço eletrônico http://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário
(a): EMMANUEL FELIPE BORGES PEREIRA SANTOS. Data e Hora: 01-12-2020 18:45. Número de Série:
10610079805116221664573994387. Emissor: Autoridade Certificadora SERPRORFBv5.


