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CONSULTA. DRSP. QUESTIONAMENTOS QUANTO À APLICAÇÃO
DO CPC AOS PROCESSOS DE CERTIFICAÇÃO DE ENTIDADE
BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PRAZOS PROCESSUAIS.
1. Aos processos administrativos envolvendo a certificação de entidades
beneficentes de assistência social devem ser observadas as disposições
previstas nos arts. 66 e 67 da Lei n" 9.784, de 1999, cabendo a aplicação
subsidiária do CPC atual.

RELATÓRIO

Senhora Consultora Jurídica,

O Departamento da Rede Socioassistencial Privada do SUAS (DRSP), por meio da
Nota Técnica n® 04/2016/CGCEB/DRSP/SNAS/MDSA, encaminha consulta a esta Consultoria
Jurídica (CONJUR) referente à contagem de pra2o de procedimentos envolvendo certificação de
entidade beneficente de assistência social, em face do novo regramento trazido pelo novo Código de
Processo Civil.

2. Eis os termos da consulta:
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A contagem dos prazos para juntada de documentos em razão de
cumprimento de diligência e para interposiçâo de recurso em virtude de
indeferimento da certificação, bem com os demais prazos previstos na
legislação concementc ao processo para obtenção do CEBAS, deve
permanecer balizada pelo Código de Processo Civil?

(ii) Em caso positivo, deve ser adotada a norma do art. 219 do citado CPC?
Para todos os prazos dispostos na legislação de certificação, tais como
cumprimento de diligências ç mteiposiçao de recursos, entre outros?

É o sucinto relato.

ANÁLISE JURÍDICA
2. O DRSP, em sua nota técnica de encaminhamento a esta Consultoria Jurídica

(CONJUR), noticia que "desde que houve a previsão processual de contagem de prazos para
juntada de documentos em cumprimento às diligências e, principalmente, para a interposiçâo de
recurso, conforme previsto na Lei n® 12.101/2009, regulamentada pelo Decreto n® 8.242/2014, esta
Coordenação (...) tem observado as regras contidas no Código de Processo Civil de 1973 (...)".

3. Narra que, com a entrada em vigor do novo CPC, a contagem dos prazos
processuais foi alterada, visto que os dias úteis deverão ser computados, permanecendo a exclusão
do dia de começo e inclusão do dia do vencimento do prazo. Também, noticia que há previsão no



sentido de que o cômputo dos prazos em dias úteis só terá aplicação aos prazos processuais (art. 219
e segs. do NCPC). '

4. Com isso, requer, em suniaj que esta CONJUR esclareça como se dará a
contagem de prazos previstos na legislação de ceilifícação, em face àã nova lei adjetiva civil.

5. De antemão, nota-se a pertinêrcia dos questionamentos, porquanto o DRSP possui
competência para proceder à certificação das entidades beneficentes de assistência social que
prestam serviços ou realizam ações de assistênciia social, nos termos da Lei 12.101, de 2009 (art.
21, II, do Anexo I do Decreto n° 7.493, de 2 de jiinho de 2011. À título de exemplo, no exercício de
sua atribuição, o DRSP recebe os pedidos de coácessão e de renovação de certificação de entidade
beneficente de assistência social; instaura diligência para a complementação de documentos ou
informações nos processos de certificação; analfea e emite parecer técnico nestes processos; além
de realizar práticas cartorárias necessárias à instrução processual das demandas envolvendo a
certificação.

6. Impende dizer que cabe à Líi n° 9.784, de 29 de janeiro de 1999, regular o
processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal. Esta Lei, que disciplina as
normas gerais para o processo administrativo federal, tem um capítulo específico tratando dos
prazos na referida Lei (Capítulo XVI). Eis sua reklaçâo:

Art. 66. Os prazos <|,omeçam .a correr a partir da data da cientificação oficial,
excluindo-se da tontagem o dia do começo e incluindo-se o do
vencimento.

§ 1- Considera-se prorrogado o prazo até o primeiro dia útil seguinte se o
vencimento cair to dia em que não houver expediente ou este for
encerrado antes da íiora norniaj.

§ 2^ Os prazos expkssos em dias contam-se de modo contínuo.,

§ 3- Os prazos fixidos em meses ou anos contam-se de data a data. Se no
mês do venciraenÇo não houver o dia equivalente àquele do início do
prazo, tem-se como! termo o último dia do mês.
Art. 67. Salvo motivo de força maior devidamente comprovado, os prazos
processuais não se ̂ spendem.

7. Inegável que inexiste uma Cjodificaçào no âmbito do Direito Administrativo.
Muitas vezes, o operador do direito precisa se utilizar de leis esparsas para a aplicação de normas
deste ramo do Direito. No caso da Lei n° 9.784, de 1999, esta estabelece normas gerais ao processo
administrativo federal, sendo necessário, em determinados casos, a aplicação subsidiária de outros
regramentos ao caso concreto. Além da doutrina e jurisprudência admitirem a aplicação subsidiária
do CPC ao direito processual administrativo, o p:*óprio CPC atual traz esta previsão. Eis a redação
do seu art. 15;

Na ausência de ncnnas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou
administrativos, as disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva
e subsidiariamentcj

8. Em relação aos prazos processuais, observa-se que a Lei n° 9.784, de 1999,
previu os regramentos acima transcritos, os quais|dcvem ser aplicados aos processos administrativos
de âmbito federal. Em sendo assim, a aplicação das normas atinentes aos prazos e previstas no novo
CPC, deve ser admitida apenas subsidiariamente.^

9. Não há dúvida, então, de que a|Lei n® 9.784, de 1999, deve ser aplicada a todos os
processos administrativos no seio da Administração Pública Federal. Todavia, esta Lei tem
aplicação subsidiária quando houver regulamentação direcionada a processos administrativos
específicos (art. 69 da Lei n® 9.784, de 1999).

10. No que se refere à contagem; dos prazos dos processos administrativos federais
expressos em dias, o que abarcaria quase a totalidade dos casos, vê-se que são contados de modo
contínuo, conforme redação do § 2® do art. 66 dá citada Lei. O prazo contínuo não se interrompe,
não se suspende, nem desconsidera os feriados oii finais de semana. Em sendo assim, aplicando-se o
disposto no § r em consonância com o § 2® do art. 66, caso o prazo se esgote em dia não útil,
considera-se prorrogado o prazo até o primeiro dia útil seguinte.

11. Já o CPC em vigor traz regfamento diferente. São considerados, para fins de
contagem do prazo em dias, apenas os dias úteis (art. 219). Na verdade, cuida-se de alteração
legislativa, uma vez que o CPC anterior deteríninava a contagem de prazo em dias contínuos,
assemelhando-se ao regramento da Lei n® 9.784, de 1999.

12. Sem entrar no mérito da justpza ou não da modificação da contagem de prazo
trazida pelo CPC atual, é certo que esta nova disposição, em relação aos prazos processuais, não



altera a sistemática no âmbito do processo administrativo federal, visto que há regulamenm^âp.
específica na Lei xf 9.784, de 1999. Nada impede, porém, que, posteriormente, haja altd^ao
legislativa que preveja a contagem de prazos em dias úteis para os processos nesta Lei. (O Fls,^

12. Ainda em relação aos prazos no âmbito do processo administrativo fe(^al e
processo judicial, nota-se outra diferença prevista no novo CPC no que diz respeito à suspensaffT^^
prazos. Nos prazos judiciais, há previsão expressa de suspensão do curso do prazo processualSi^
dias compreendidos entre 20 de dezembro de 20 de janeiro, inclusive (art. 220 do CPC atual). Já nos
processos administrativos, os prazos não se suspendem, salvo motivo de força maior devidamente
comprovado (art. 67 da Lei n" 9.784, de 1999).

13. Quanto ao início da contagem do prazo processual, vê-se que, tanto no processo
administrativo federal como no processo judicial, o regramento dispõe que a contagem do prazo se
dará excluindo-se da contagem o dia do começo e incluindo-se o do vencimento, como também, a
contagem se iniciará no primeiro dia útil que seguir ao da publicação (art. 224, caput, e § 3°, do
NCPC e art. 66 da Lei n" 9.784, de 1999).

14. Dito isso, cabe dizer que a certificação de entidades beneficentes de assistência
social recebeu tratamento da Lei n° 12.101, de 27 de novembro de 2009, bem como de seu
Regulamento (Decreto n° 8.242, de 23 de maio de 2014). Em ambos, não se encontram disposições
específicas atinentes aos prazos processuais, o que poderia ocasionar apenas uma aplicação
subsidiária da Lei n" 9.784, de 1999.

15. Com isso, forçoso reconhecer que, são aplicáveis aos processos administrativos
envolvendo a certificação de entidades beneficentes de assistência social, as disposições referentes
a prazos previstas nos arts. 66 e 67 da Lei n" 9.784, de 1999. Assim sendo, de maneira geral, a
contagem dos prazos para a juntada de documentos, além de outras atividades cartorárias atinentes
aos processos de certificação deve se dar de modo contínuo, não havendo razão para que se observe
o disposto no caput do art. 219 do novo CPC.

CONCLUSÃO

16. Isso posto, em resposta à consulente, entende-se que, em relação aos prazos

I - são aplicáveis aos processos administrativos envolvendo a certificação de
entidades beneficentes de assistência social as disposições previstas nos arts. 66 e 67 da Lei n°
9.784, de 1999, devendo a contagem dos prazos se dar de modo contínuo; e

II - em razão do disposto no art. 15 do CPC atual, as normas de direito processual
civil são aplicáveis aos processos administrativos que tratam da certificação de entidades
beneficentes de assistência social de modo subsidiário.

À consideração superior.
Brasília, I® de julho de 2016.

RICARDO CASSIANO DE SOUZA ROSA

Advogado da União

De acordo.

Encaminhem-se os autos à Consultora Jurídica.

Brasília, de julho de 2016.

WILLIAM ANDERSON ALVES OLIVINDO

Coordenador-Geral de Atos Normativos e Judiciais

DESPACHO DA CONSULTORA JURÍDICA/2016/CONJUR-MDSA/CGU/AGU



Aprovo o Parecer n° 0I84/2016/CONJUR-MDSA/CGU/AGU, da lavra do
Advogado da União Ricardo Cassiano de Souza Rosa. Retomem-se os autos à origem.

>  I Brasilia, de julho de 2016.

VANESSA MAZALI BERTUCI

Consultcia Jurídica
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