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I. Consulta do Departamento da Rede
Socioassistencial Privada do SUAS - DRSP sobre a

disponibilizaçào de informações relativas aos
processos de certificação de entidade beneficente
de assistência social, à luz da Lei ns 12.527, de 18
de novembro de 2011.

II. As informações relativas aos processos de
concessão/renovação da certificação de entidade
beneficente de assistência social não ke
subsumem às hipóteses de sigilo previstas no ak.
23 da Lei n^ 12.527, de 2011. '
III. Em processos de representação o DRSP deverá
analisar, em cada caso, se o pedido de informação
formulado viola alguma hipótese legal de sigilo,
especialmente o sigilo fiscal, nos termos do art.
22 da Lei ns 12.527, de 2011.
IV. O art. 2® da Lei nQ 12.527, de 2011, não se
aplica à entidade que usufrua da isenção de
contribuições para a seguridade social, decorreilte
da certificação de entidade beneficente de
assistência social, apenas em razão da referida
isenção.
V. Desnecessário exigir a assinatura de termo de
sigilo por parte dos servidores e trabalhadores
terceirizados do DRSP.

I - RELATÓRIO

Senhora Consultora Jurídica,

Trata-se da Nota Técnica n^ 17/2012/CGCEB/DRSP/5NAS/MDS, encaminhada
pelo despacho da Chefia de Gabinete da Secretaria Nacional de Assistência Social (fl. 01),
por meio do qual o Departamento da Rede Socioassistencial Privada do SUAS - DRSP faz os
seguintes questionamentos, verbis.

"Trata-se de necessidade de esclarecimento sobre algumas regulamentações
previstas na Lei n® 12.527/2011 - Lei de Acesso à Informação (LAI), com vistas ao
atendimento das solicitações de informações sobre os processos de certificação de
entidades beneficentes de assistência social por este Departamento. I

Tendo em vista a classificação da informação quanto ao grau de sigilo, prevista
no artigo 24 da Lei n® 12.527/2011, questiona-se:
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1. Os processos de supervisão (artigo 24 da Lei ne 12.101/2009, artigo 14
do Decreto ns 7.237/2010 e artigo 27 da Portaria ns 353/2011) e de
representação (artigo 27 da Lei n® 12.101/2009, artigo 16 do Decreto n®
7.237/2010 e artigo 20 da Portaria n® 353/2011), que contêm informações
sobre possíveis irregularidades referentes às entidades de assistência social,
devem ser classificados como reservados?

2. Há necessidade de classificar os processos de representação e de
supervisão como reservados, uma vez que já existe previsão na Lei n®
12.101/2009, no Decreto n® 7.237/2010 e na Portaria n® 353/2011 de que a
publicação da decisão ocorrerá somente após transcorrido o prazo para recurso
ou sendo este indeferido?

Considerando solicitações de informações sobre dados pessoais de pessoas
jurídicas e de cópias de documentos das entidades de assistência social, como planos
de ação, relatórios de atividades e documentação contábil, apresentam-se os
seguintes questionamentos:

1. As Informações referentes à documentação apresentada pela própria
entidade de assistência social podem ser fornecidas por este Departamento,
tendo em vista não ser este a fonte primária das informações, nos termos dc
artigo 4®. IX e artigo 6®, IV, da Lei n® 12.527/2011?

2. As entidades que usufruam da isenção de contribuições para a
seguridade social, previstas nos artigo 22 e 23 da Lei n® 8.212/1991,
decorrente da certificação de entidade beneficente de assistência social, se
enquadram na previsão do artigo 2® da Lei n® 12.527/2011? Em caso positivo,
as próprias entidades devem fornecer as informações das quais sejam fonte
primária?

3. Os servidores e trabalhadores terceirizados deste Departamento, que
lidam diretamente como as informações constantes nos processos de
certificação, podem ser solicitados a assinar uma espécie de termo de sigilo,
que os impeça de divulgar informações quando não forem observadas as
regulamentações da legislação específica e da Lei n® 12.527/2011?"

2. É o relatório.

II-FUNDAMENTAÇÃO

3. Os questionamentos formulados pelo DRSP estão todos vinculados à aplicação
da Lei n® 12.527, de 2011, a denominada Lei de Acesso à Informação, que regula o acesso e
informações previsto no inciso XXXIII do art. 5®, no Inciso II do § 3® do art. 37 e no § 2® do
art. 216 da Constituição. Assim, a resposta aos referidos questionamentos passa,
obrigatoriamente, pelo estudo da Lei n® 12.527, de 2011, especialmente o disposto no seu
Capítulo IV, que trata das restrições de acesso à informação.

4. Nos dois primeiros itens basicamente o que o DRSP questiona é se os
processos de supervisão e de representação, relativos à certificação de entidade
beneficente de assistência social, devem ser classificados como reservados.

5. Nos termos da Lei n® 12.527, de 2011, são passíveis de classificação apenas
as informações que se enquadrem no disposto no seu art. 23, que assim estabelece, verbís.

"Art. 23. São consideradas imprescindíveis à segurança da sociedade ou do
Estado e, portanto, passíveis de classificação as informações cuja divulgação ou
acesso irrestrito possam:

I - pôr em risco a defesa e a soberania nacionais ou a integridade do território
nacional;
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II - prejudicar ou pôr em risco a condução de negociações ou as relações
internacionais do País, ou as que tenham sido fornecidas em caráter sigiloso por outros
Estados e organismos internacionais;

III - pôr em risco a vida, a segurança ou a saúde da população;

IV - oferecer elevado risco à estabilidade financeira, econômica ou monetária
do País;

V - prejudicar ou causar risco a planos ou operações estratégicos das Forças
Armadas;

VI - prejudicar ou causar risco a projetos de pesquisa e desenvolvimento
científico ou tecnológico, assim como a sistemas, bens. Instalações ou áreas de
interesse estratégico nacional;

VII - pôr em risco a segurança de instituições ou de altas autoridades nacionais
ou estrangeiras e seus familiares; ou

VIII - comprometer atividades de inteligência, bem como de investigação ou
fiscalização em andamento, relacionadas com a prevenção ou repressão de infrações."

6. A leitura do referido dispositivo legal revela que as informações contidas em
processos de supervisão e de representação, relativos à certificação de entidade
beneficente de assistência social, não são passíveis de classificação na forma da Lei n^
12.527, de 2011. De fato, tais informações não se subsumem a nenhuma das hipóteses
legais previstas nos incisos I a VIII do art. 23 da Lei de Acesso à Informação.

7. Assim, respondendo aos dois primeiros questionamentos do DRSP, ,as
informações contidas em processos de supervisão e de representação, relativos | à
certificação de entidade beneficente de assistência social não podem ser classificadas como
reservadas, nem tampouco como secretas ou ultrassecretas.

8. Não obstante, o art. 22 da Lei n® 12.527, de 2011, determina que o "disposto
nesta Lei não exclui as demais hipóteses legais de sigilo e de segredo de justiça nem |as
hipóteses de segredo industrial decorrentes da exploração direta de atividade econômijca
pelo Estado ou por pessoa física ou entidade privada que tenha qualquer vínculo com o
poder público".

9- Tendo em vista o mencionado dispositivo, o DRSP deverá analisar, em cada
caso, se o pedido de informação formulado em processo de representação viola alguma
hipótese iegal de sigilo, especialmente o sigilo fiscal, que pode facilmente se configurar em
representações formuladas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. Já no que toca aos
processos de supervisão não se observa esta preocupação.

10. Na terceira pergunta, o DRSP busca saber se "as informações referentes à
documentação apresentada pela própria entidade de assistência social podem ser
fornecidas por este Departamento, tendo em vista não ser este a fonte primária das
informações, nos termos do artigo 42, IX. e artigo 62, IV, da Lei n^ 12.527/2011".

11. Confira a redação do artigo 42, ix, do artigo 62, iii, e do art. 72. iv. da Lei n2
12.527, de 2011, verbis-.

"Art. 42 Para os efeitos desta Lei, considera-se:

IX - primarledade: qualidade da informação coletada na fonte, com o máximo
de detalhamento possível, sem modificações.
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Art. 6® Cabe aos órgãos e entidades do poder público, observadas as normas e
procedimentos específicos aplicáveis, assegurara:

III - proteção da informação sigilosa e da informação pessoal, observada a sua
disponibilidade, autenticidade, integridade e eventual restrição de acesso.

Art. 79 O acesso à informação de que trata esta Lei compreende, entre outros,
os direitos de obter:

IV - informação primária, íntegra, autêntica e atualizada;"

12. Os supracitados dispositivos legais não têm o condào de proibir o DRSP de
fornecer as informações referentes à documentação apresentada pelas entidades de
assistência social, desde que o pedido de informação possa ser atendido pelo fornecimento
de cópias dos referidos documentos. Explica-se: ao fornecer cópias dos documentos
apresentados pelas entidades, não se estará violando a primariedade da respectiva
informação, na medida em que o objeto do pedido é justamente a informação contida no
processo de certificação da entidade, ou seja, o documento fornecido pela entidade. Ao
pedir uma informação contida no processo de certificação, o requerente busca uma
informação cuja fonte é o próprio processo, não tendo o DRSP, nessa hipótese,
responsabilidade acerca da integridade ou autenticidade do documento fornecido, que será
mera cópia daquilo que foi fornecido pela entidade.

13. Por outro lado, não deve o DRSP fornecer certidão relativa a informações
contidas em documentos fornecidos pelas entidades, contidos nos processos de certificação
das entidades beneficentes de assistência social, porque, nesse caso, a informação deixa de
ser primária, assumindo o DRSP responsabilidade acerca do conteúdo da informação contida
na certidão. A resposta ao pedido de informação deve ser limitada ao fornecimento de
cópias dos autos administrativos.

14. Por ser pertinente e complementar à consulta em apreço, cumpre frisar que
também não podem ser classificadas como reservadas, ou secretas ou ultrassecretas, posto
que não se subsumem às hipóteses previstas no art. 23 da Lei n® 12.527, de 2011, as
informações relativas aos processos de concessão/renovação de certificação de entidade
beneficente de assistência social.

15. As mencionadas informações também não podem receber o tratamento
dispensado às informações pessoais, disciplinadas no art. 31 da Lei n^ 12.527, de 2011, uma
vez que o inciso IV do art. 42 desta Lei considera informação pessoal aquela relacionada à
pessoa natural identificada ou identificável.

16. Pessoa natural é o ser humano, sujeito de direitos e obrigações na ordem
jurídica. As entidades beneficentes de assistência social são necessariamente pessoas
jurídicas, conforme determina o art. is da Lei n® 12.101, de 27 de novembro de 2009, razão
porque não se lhes aplica a disciplina das informações pessoais previstas no art. 31 da Lei
n® 12.527, de 2011.

17. Por fim, cumpre ressaltar que as informações contidas em documentos
fornecidos pelas entidades, em pedidos de concessão/renovação de certificação, não
devem, em regra, sofrer restrições de acesso, na medida em que são exatamente estes
documentos que visam demonstrar que a entidade presta serviço de interesse público na
área da assistência social, ao público alvo definido pela Lei n^ 8.742, de 1993, a Lei
Orgânica da Assistência Social - LOAS. Nesse sentido, há inequívoco interesse público no
conteúdo destes documentos, que podem garantir à entidade requerente, prestadora de
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serviços de assistência social, a certificação de entidade beneficente de assistência so^TatT
requisito para isenção das contribuições para a seguridade social.

18. Assim, não é vedado ao DRSP o fornecimento de cópia da documentação
apresentada pela própria entidade de assistência social nos pedidos de
concessão/renovação de certificação.

19. No quarto item da consulta, o DRSP questiona se as entidades que usufruam
da isenção de contribuições para a seguridade social, decorrente da certificação de entidade
beneficente de assistência social, enquadram-se na previsão do art. 2^ da Lei n^ 12.527, de
2011. Confira a redação deste dispositivo:

"Art. 22 Aplicam-se as disposições desta Lei, no que couber, às entidades privadas
sem fins lucrativos que recebam, para realização de ações de interesse público,
recursos públicos diretamente do orçamento ou mediante subvenções sociais, contrato
de gestão, termo de parceria, convênios, acordo, ajustes ou outros instrumentos
congêneres.

Parágrafo único. A publicidade a que estão submetidas as entidades citadas no caput
refere-se à parcela dos recursos públicos recebidos e à sua destinação, sem prejuízo
das prestações de contas a que estejam legalmente obrigadas."

20. A redação atribuída ao caput e ao parágrafo único do art. 2^ da Lei n^ 12.527,
de 2011, não permite a interpretação extensiva que o DRSP sugere. A isenção das entidades
beneficentes de assistência social não eqüivale ao recebimento de recursos públicos.

21. A redação do caput do art. 22 é muito enfática: aplicam-se as disposições da
Lei n® 12.527, de 2011, às entidades que recebam recursos públicos. Por sua vez, o
parágrafo único do art. 2® reforça esta ênfase ao fixar que a publicidade a que estão
submetidas as entidades citadas no caput refere-se à parcela dos recursos públicos
recebidos e à sua destinação.

22. Portanto, conclui-se que o art. 2® da Lei n® 12.527, de 2011, não se aplica à
entidade que usufrua da isenção de contribuições para a seguridade social, decorrente da
certificação de entidade beneficente de assistência social, apenas em razão da referida
isenção. Obviamente, se uma entidade isenta por força da certificação recebe recursos
públicos, ela estará sujeita ao disposto no art. 2® da Lei n® 12.527, de 2011.

23. Quanto à última pergunta, entende-se desnecessário exigir a assinatura de
um termo de sigilo por parte dos servidores e trabalhadores terceirizados do DRSP, na
medida em que o capítulo V da Lei n® 12.527, de 2011, já fixa regra no sentido de punir
aquele que divulgue ou permita a divulgação ou acesse ou permita o acesso indevido à
informação sigilosa ou informação pessoal, além de estabelecer diversas outras regras
acerca do tratamento inadequado das informações.

CONCLUSÃO

24. Ante o exposto, sugere-se o encaminhamento dos autos ao Departamento da
Rede Socioassistencial Privada do SUAS, para as providências cabíveis.

25. É o parecer que submeto à douta consideração superior, sub censura.

Brasília, ifde julho de 2012

DANterra^ONTE MORÈÍRA

Advogado da União
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De acordo. Encaminhem-se os autos à Consultora Jurídica.

Brasília,!^ de julho de 2012.

WILLIÀM ÁtJd^SON ALVES OUVINDO
Coordenador-Geraí de Atos Normativos e Judiciais

DESPACHO DA CONSULTORA JURÍDICA O 5^ /2012/CONJUR/MDS

Aprovo o PARECER N^ OHoX /2012/CONJUR-MDS/CGU/AGU da lavra do
Advogado da União Daniel Demonte Moreira. Encaminhe-se ao Departamento da Rede
Socioassistencial privada do SUAS. '

VANKSA M, VZALIBERtud
Consultora jUídica do MDS

Brasília,^2Pde julho de 2012.
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