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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO V ^

CONSÜLTORIA-GERAL DA UNIÃO
CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE

A FOME

PARECER NO *^'^^^012/CONjUR-MDS/CGU/AGU
PROCESSO N.c 71000.008523/2012-94

INTERESSADO: Departamento da Rede Socioassistencial Privada do SUAS - DRSP
ASSUNTO: Consulta sobre a possibilidade de Organização da Sociedade Civil de Interesse
Público - OSCIP ser certificada como entidade beneficente de assistência social.

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

possibilidade de Organização da Sociedade Civil
de Interesse Público - OSCIP ser certificada como

entidade beneficente de assistência social.

II. A regra prevista no inciso VI do art. 42 da Lei ns
9.790. de 1999, não constitui empecilho a se
certificar como beneficente de assistência social

uma OSCIP.

III. Não é permitido uma entidade manter-se
qualificada, ao mesmo tempo, como OSCIP e
entidade beneficente de assistência social, nos
termos do art. 18 da Lei 9.790, de 1999.

IV. O Departamento da Rede Socioassistencial
Privada do SUAS - DRSP deverá oportunizar à
OSCIP, antes do julgamento, o direito de desistir
do seu pedido de certificação de entidade
beneficente de assistência social, sob o alerta de

que o deferimento da certificação poderá resultar
no cancelamento da sua qualificação como OSCIP,
por parte do Ministério da Justiça.

I - RELATÓRIO

Senhor Consultor Jurídico Substituto,

Trata-se da Nota Técnica n» 18/2012/DRSP/SNAS/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 questiona
esta CONJUR/MDS acerca da possibilidade de Organização da Sociedade Civil de Interesse
Público - OSCIP ser certificada como entidade beneficente de assistência social. Confira as

perguntas elaboradas pelo DRSP. verbis\

"1. A possibilidade, dada pelo inciso VI do artigo 4® da Lei n® 9.790/1999, de
que as OSCIP's remunerem dirigentes impede que elas sejam certificadas como
entidades beneficentes de assistência social, por conflltar com o Inciso I do artigo 29
da Lei n® 12.101/2009? Ou, por tratar-se apenas de possibilidade de remuneração, este
impedimento se verifica somente nos casos em que, de fato. a entidade ou
organização remunere dirigentes?

2. A certificação é considerada uma qualificação, nos termos do artigo 18 da
Lei n® 9.790/1999? Nesse sentido, há impedimento à certificação de uma entidade já
qualificada como OSCIP?"

2. É o relatório.
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II - FUNDAMENTAÇÃO

3. Nos termos do art. le da Lei ne 9.790, de 23 de março de 1999, "Podem
qualificar-se como organizações da Socieda je Civil de Interesse Público as pessoas jurídicas
de direito privado, sem fins lucrativos, desqe que os respectivos objetivos sociais e normas
estatutárias atendam aos requisitos instituídos por esta Lei". Por sua vez, o art. 3® da
mesma lei assim estabelece: i

"Art. 3® A qualificação ihstituída por esta Lei, observado em qualquer caso, o
princípio da universalização dos serviços, no respectivo âmbito de atuação das
Organizações, somente será confferida às pessoas jurídicas de direito privado, sem fins
lucrativos, cujos objetivos sociais tenham pelo menos uma das seguintes finalidades:

I - promoção da assistência social;"

4. Assim, tanto a forma de constituição (pessoas jurídica de direito privado sem
fins lucrativos) quanto um dos possíveis pbjetos de atuação das OSCIPs (promoção da
assistência social) são compatíveis com a idisciplina legal das entidades beneficentes de
assistência social, prevista na Lei n® 12.101, de 27 de novembro de 2009.

I

5. Cumpre, então, verificar se .as regras apontadas pelo DRSP, relativas a-
regramento das OSCIPS. constituem ou nlio óbice à certificação destas entidades como
beneficentes de assistência social.

5. No primeiro item da consulta, o DRSP questiona se o inciso VI do art. 4® da Lei
n® 9.790, de 1999, que permite às OSCIPs instituírem remuneração para os seus dirigentes,
constitui óbice à certificação destas entidades como beneficentes de assistência social.

I

6. Inicialmente, cumpre esclarecer que a não remuneração dos dirigentes da
entidade deixou de ser requisito para ai certificação das entidades beneficentes de
assistência social, e passou a ser requisito, tão somente, para a isenção prevista no art. 29
da Lei n® 12.101, de 2009.

7. Não obstante, mesmo que a vedação de remunerar dirigentes ainda fosse
requisito para a certificação, a permissão prevista no inciso VI do art. 4® da Lei n® 9.790, de
1999, não representaria óbice a se certificar uma 05CIP. A remuneração dos dirigentes não
é obstáculo para uma entidade ser qualificada como OSCIP, nos termos do inciso VI do art.
4® da Lei n® 9.790, de 1999, mas não há obrigação legal destas entidades remunerarem os
seus dirigentes. Em outras palavras, trata-se de uma faculdade das OSCIPs remunerar ou
não seus dirigentes. Nesse sentido, a regra prevista no inciso VI do art. 4® da Lei n® 9.790
de 1999, não constituiria, por si só, erqpecilho a se certificar como beneficente de
assistência social uma OSCIP. Bastaria que ã OSCIP interessada na certificação de entidade
beneficente de assistência social não remunerasse os seus dirigentes.

8. No segundo item da consulta, o DRSP pergunta se o art. 18 da Lei n® 9.790, de
1999, representa impedimento à certificação de uma entidade já qualificada como OSCIP.
Confira a redação do mencionado dispositivq legal, verbis-.

"Art. 18. As pessoasi jurídicas de direito privado sem fins lucrativos,
qualificadas com base em outros diplomas legais, poderão qualificar-se como
Organizações da Sociedade Civj) de Interesse Público, desde que atendidos aos
requisitos para tanto exigidos, 'sendo-lhes assegurada a manutenção simultânea
dessas qualificações, até cinco ar^os contados da data de vigência desta Lei. (Redação
dada pela Medida Provisória n® 2.?16-37, de 2001)

§ 1® Findo o prazo de cihco anos, a pessoa jurídica interessada em manter a
qualificação prevista nesta Lei <^verá por ela optar, fato que implicará a renúncia
automática de suas qualificações [anteriores. (Redação dada pela Medida Provisória n®
2.216-37, de 2001)
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§ 2» Caso não seja feita a opção prevista no parágrafo anterior,
jurídica perderá automaticamente a qualificação obtida nos termos desta Lei.'

.pessoa

9. Com fundamento no dispositivo legal acima transcrito, é certo afirmar que
uma entidade não pode se manter qualificada, ao mesmo tempo, como OSCIP e entidade
beneficente de assistência social. Sem dúvida, a certificação de entidade beneficente de
assistência social eqüivale à qualificação {com base em outros diplomas legais) vedada pelo
art. 18 da Lei n» 9.790, de 1999.

10. Porém, cumpre ressaltar que o disposto no art. 18 da Lei 9.790, de 1999,
não constitui motivo para o indeferimento do pedido de certificação de entidade beneficente
de assistência social, formulado por OSCIP, na medida em que não há vedação nesse
sentido na Lei n® 12.101, de 2009.

11. Nos termos do art. 18 da Lei n^ 9.790, de 1999, a qualificação de OSCIP não
pode coexistir com outra qualificação baseada em outro diploma legal, sendo obrigada a
entidade a optar por uma ou outra qualificação. Nesse sentido, ao invés de indeferir o
pedido de certificação de entidade beneficente de assistência social, o DRSP deverá
oportunizar à OSCIP, antes do julgamento, o direito de desistir do seu pedido, sob o alerta
de que o deferimento da certificação poderá resultar no cancelamento da sua qualificação
como OSCIP, por parte do Ministério da Justiça (arts. 5® a 8® da Lei n^ 9.790, de 1999).

12. Assim, caso a OSCIP opte por não desistir do seu pedido de certificação de
entidade beneficente de assistência social, o seu requerimento deverá ser julgado como
outro qualquer, e, na hipótese de deferimento, caberá ao DRSP informar a decisão ao
Ministério da Justiça, órgão responsável pelo deferimento/manutenção da qualificação de
OSCIP, para as providências que entender pertinentes.

13. Por fim, tendo em vista as atribuições fixadas nos arts. 5s e 6S da Lei n^ 9.790,
de 1999, convém encaminhar cópia desta manifestação à Consultoria Jurídica do Ministério
da Justiça, para conhecimento e providências que entender cabíveis, especialmente no que
toca aos seus itens 9 a 12.

CONCLUSÃO

14. Ante o exposto, sugere-se o encaminhamento dos autos ao Departamento da
Rede Socioassistencial Privada do SUAS e de cópia deste Parecer à Consultoria Jurídica do
Ministério da Justiça.

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

Brasília, de julho de 2012

DANÍEL IDEMONTE MOteRA
Advogado da União

DESPACHO DO CONSULTOR JURÍDICO NO 06OÕ/2012/CONJUR/MDS

Aprovo o PARECER N^ 0'^O'f /2012/CONJUR-MDS/CGU/AGU da lavra do
Advogado da União Daniel Demonte Moreira. Proceda-se conforme sugerido.

Brasília, 25de julho de 2012.

WILLIAM ANOÈRSON ALVES OUVINDO
Consultor Jurídico Substituto
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