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INTERESSADOS: DEPARTAMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL PRIVADA DO

SUAS - DRSP/SNAS

ASSUNTO: CERTIFICAÇÃO. CONSULTA. LIBERDADE ASSISTIDA E PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS À COMUNIDADE,

EMENTA:

I. Consulta do Departamento da Rede Socioassistencial Privada do SUAS -

DRSP acerca da possibilidade de conceder certificação de entidade

beneficente de assistência social às entidades privadas que ofertem o

serviço de proteção social a adolescentes em cumprimento de medida
socioeducativa dé liberdade assistida ou de prestação de serviços à
comunidade.

U. Resolução CNAS n" 109, de 11 de novembro de 2009. Art. U, § 5°, Lei
n° 12.594, de 18 de janeiro de 2012.

ni. Podem ser certificadas como entidade beneficente de assistência social

as entidades privadas que ofertem o serviço de proteção social a
adolescentes "em cumprimento de medida socioeducativa de liberdade
assistida ou de prestação de serviços à comunidade.

RELATÓRIO

Trata-se do Memorando n" 55/2016/DRSP/SNAS/MDS, por meio do qual o
Departamento da Rede Socioassistencial Privada do SUAS - DRSP questiona esta CONJUR/MDS
acerca da possibilidade de conceder certificação de entidade beneficente de assistência social às
entidades privadas que ofertem o serviço de proteção social a adolescentes em cumprimento de
medida socioeducativa de liberdade assistida ou de prestação de serviços à comunidade.

2. É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

3. Nos tennos do art. 1" da Lei n° 12.101, de 27 de novembro de 2009, a certificação
das entidades beneficentes de assistência social será concedida à pessoa jurídica de direito privado,
sem fins lucrativos, reconhecida como entidade beneficente de assistência social com a finalidade
de prestação de serviços nas áreas de assistência social, saúde ou educação, e que atenda a"o
disposto na referida Lei.'



4. Especificamente em relação às entidades com atuação na área de assistência
social, o art. 18 da Lei n° 12.101, de 2009, estabelece que a certificação será concedida à entidade
que presta serviços ou realiza ações socioassistenciais de forma gratuita, continuada e planejada.
Confira:

"Art. 18. A certi^caçâo ou sua renovação será concedida à entidade de
assistência social que presta serviços ou realiza ações socioassistenciais, de
forma gratuita, coritinuada e planejada, para os usuários e para quem deles
necessitar, sem dis niminaçâo, observada a Lei n® 8.742, de 7 de dezembro
de 1993."

5. A dúvida do DRSP reside justamente em saber se pode ser certificada, na área da
assistência social, a entidade-que presta serviço de proteção social a adolescentes em cumprimento
de medida socioeducativa de liberdade assistida óude prestação de serviços à comunidade.

6. Em relação ao tema, o Coaselbo Nacional de Assistência Social - CNAS
aprovou, por meio da Resolução n® 109, de 11 de novembro de 2009, a Tipificação Nacional dos
Serviços Socioassistenciais, dentre os quais te inclui a proteção social a adolescentes em
cumprimento de medida socioeducativa de liberdade assistida c de prestação de serviços à
comunidade. Confira: I

"Art. r Aprovar ia Tipificação nacional de Serviços Socioassistenciais,
conforme anexos, organizados por níveis de complexidade do SUAS:
Proteção Social básica e Proteção Social Especial de Média e Alta
Complexidade, de pcordo com a disposição abaixa;
(.■•)
n- Serviços de Proteção Social Especial de Média Complexidade: ,

(...) ;
c) Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida
Socioeducativa de Liberdade Assistida - LA, e de Prestação de Serviços à

^  Comunidade-PSC;"

I

7. Assim, não resta dúvida, nem mesmo para o departamento consulente, que o
serviço em questão é um serviço socioassistencial e, consequentemente, enquadra-se na previsão do
art. 18 da Lei n° 12.101, de 2009.

8. O questionamento do DRSP tem razão de ser no fato da Resolução CNAS n® 109,
de 11 de novembro de 2009, prever apenas o Centro de Referência Especializado de Assistência
Social - CREAS como a unidade competente para a prestação do serviço socioassistencial em
questão. ' •

9. Ocorre, porém, que a mesma resolução estabelece que o Serviço de Proteção
Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida - LA e
de Prestação de Serviços à Comunidade - PSC, prestado pelos CREAS como unidade básica, será
articulado em rede com os serviços prestados por instituições não governamentais e com a
sociedade civil organizada. Em outras palavras, muito embora a unidade básica, para a execução
deste serviço, seja o CREAS, a disciplina normativa da matéria não veta a sua prestação por meio
de entidades privadas. Portanto, não se vislumbra na Resolução CNAS n° 109, de 11 de novembro
de 2009, proibição para a execução do mencionado serviço por parte das entidades privadas.

10. Por sua vez, a Lei n° 12.594, de 18 de janeiro de 2012, que institui o Sistema
Nacional de Atendimento Socioeducativo (Sinase) e regulamenta a execução das medidas
socioeducativas destinadas a adolescente que pratique ato infracional, determina, no § 5® do seu art.
1°, que as entidades de atendimento podem ser pessoas jurídicas dé direito público ou de direito
privado. Veja a redação do mencionado dispositivo legal, verbis:

"Art. 1® Esta iLei institui O Sistema Nacional de Atendimento



,  ] i | * ■ Socioeducativo (Sinase) e regulamenta a execução das medidas de^
= ■* í j aadolescentequepratiqueatoinfi^cional. /^-l

(■■■)
§ S*' Entendem-se por entidade de atendimento a pessoa jurídica (K^lreito /
público ou privado que instala e mantém a unidade e os recursos hÍKmrT^Jpríca^
e materiais necessários ao desenvolvimento de programas de atendimenícr^i—

11. Conclui-se, com isso, que podem ser certificadas como entidade beneficente de
assistência social as entidades privadas que ofertem o serviço de proteção social a adolescentes em
cumprimento de medida sociofediicativa de liberdade ^^áStida ou de prestação de serviços à
comunidade.

CONCLUSÃO

12. Ante o exposto, sugere-se o encaminhamento dos autos ao Departamento da
Rede Socioassistencial Privada do SUAS.

13. É o parecer que submeto à douta consideração superior, sub censura. ' ■ ,

Brasília, de julho de 2016. • . • '
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DANIEL DEMONTE MOREIRA

Advogado da União
Coordenador-Geral de Atos Normativos e Judiciais Substituto

DESPACHO DO CONSULTOR JURÍDICO - CONJÜR-MDS/CGU/AGU

Aprovo o PARECER W /2016/CONJUR-MDS/CGU/AGU da lavra do
Advogado da União Daniel Demo^Je.í^oreira. Encaminhe-se à SNAS.

Brasília, de Julho de 2016.

WILLIAM ANDERSON ALVES OLIVINDO

Consultor Jurídico Substituto
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