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I. Consulta administrativa. Não aferição do requisito consistente em a entidade integrar o Cadastro. 

II. Portaria 353/2011. Requisito do CNEAS suspenso em razão de necessidade de construção do Sistema de gestão
do Cadastro. Portaria n° 2.690, de 28 de dezembro de 2018. Prazo de até 30 de abril de 2019 para fins de não
aferição do requisito consistente em a entidade integrar o Cadastro. Portaria n° 355, de 13 de abril de 2020.
Requisito do CNEAS não exigido até 31/12/2020.

III. Art. 19, II, da Lei nº 12.101, de 2009. Aferição do requisito previsto no - inscrição no CNEAS -
restou dispensada até o dia 31/12/2020.

IV. Certificação concedida à entidade beneficente que demonstre no exercício fiscal anterior ao do requerimento o
atendimento aos requisitos constantes na Lei 12.101/2009 e demais regulamentos.

V.  Entidades que possuem protocolo em 2021, por terem 2020 como sendo o ano de aferição da comprovação dos
requisitos, estão dispensadas de apresentar o requisito do Cadastro CNEAS.

 

 

 

Senhor Consultor Jurídico, 

1. O DRSP/SNAS, por intermédio da NOTA TÉCNICA Nº 42/2022, objetiva esclarecer questões acerca da dispensa
do requisito previsto no art. 19, II, da Lei nº 12.101, de 2009, qual seja, integrar o cadastro nacional de entidades e organizações de
assistência social de que trata o inciso XI do art. 19 da Lei n° 8.742, de 7 de dezembro de 1993 - por ocasião da publicação da
Portaria n° 355, de 13 de abril de 2020, às entidades que submeteram requerimentos a este departamento no ano de 2021.
2. Destaca que a exigência de manter o Cadastro CNEAS consta como requisito de Certificação, conforme o art. 3° e 
art. 19, inc. II da Lei n° 12.101/2009 c/c arts. 3° e 39, inc. II do Decreto n° 8.242/2014.
3. Contudo, de acordo com a Portaria 353/2011, o requisito do CNEAS ficou suspenso em razão de necessidade de
construção do Sistema de gestão do Cadastro. 
4. No ano de 2018, o então Ministério do Desenvolvimento Social editou e publicou a Portaria n° 2.690, de 28 de
dezembro de 2018, a qual estabelecia procedimentos relativos ao requerimento da certificação de entidades beneficentes de
assistência social, nos seguintes termos, em relação ao Cadastro CNEAS:

 

Art. 10. Considerar-se-á o prazo de até 30 de abril de 2019 para fins de:

(...)

II - não aferição do requisito previsto no art. 19, II, da Lei nº 12.101, de 2009, consistente em a entidade integrar o
cadastro nacional de entidades e organizações de assistência social de que trata o inciso IX do art.19 da Lei º 8.742,
de 7 e dezembro de 1993, no ano anterior ao requerimento.

 

5. A partir de 1º de maio de 2019, a exigência do requisito do CNEAS tornou-se obrigatório, para fins de CEBAS.
6. No ano de 2020, por força da emergência internacional de saúde pública referente à pandemia de Covid-19, o
Ministério da Cidadania publicou a Portaria n° 355, de 13 de abril de 2020, a qual alterou a Portaria 2690/2018 para que o requisito
do CNEAS não fosse exigido até 31/12/2020. Assim, o art. 10 da Portaria 2690/2018, passou a vigorar o seguinte texto:

 

Art. 10. Considerar-se-á o prazo de até 31 de dezembro de 2020 para fins de: (Alterado pela Portaria N° 355, de 13
de abril de 2020)

(...)

II – não aferição do requisito previsto no art. 19, II, da Lei nº 12.101, de 2009, consistente em a entidade integrar o
cadastro nacional de entidades e organizações de assistência social de que trata o inciso IX do art.19 da Lei º 8.742,
de 7 e dezembro de 1993, no ano anterior ao requerimento.

 

7. Segundo destacado na Nota remetida:
 

Portanto, conforme aduz-se do dispositivo acima, a aferição do requisito previsto no art. 19, II, da Lei nº 12.101, de
2009 - inscrição no CNEAS - restou dispensada até o dia 31/12/2020.

Ocorre que, a certificação é concedida à entidade beneficente que demonstre no exercício fiscal anterior ao do
requerimento o atendimento aos requisitos constantes na Lei 12.101/2009 e demais regulamentos.

... Nestes termos, a entidade que protocolizou requerimento no ano de 2021, deverá comprovar os requisitos
relativos ao exercício fiscal de 2020, ano anterior. No entanto, a portaria 355/2020 foi publicada justamente em
2020, tendo por base a suspensão das atividades de instituições publicas e privadas.



 

8. Para ilustrar, expõe que, após análise e adoção de critério que não será observado o cumprimento do requisito do art.
19, II, da Lei nº 12.101, de 2009 aos processos analisados até 31/12/2020,um requerimento de concessão protocolado em
10/03/2021, fora indeferido, uma vez que foi considerado como requisito obrigatório manter o cadastro CNEAS ainda em 2020.

 

9. A entidade que teve requerimento de concessão indeferido protocolou recurso alegando o que se segue:
 

[...] Nos termos do Relatório de Processos n° 043.402, o único motivo que ensejou a decisão deste Ministério pelo
indeferimento da certificação foi o fato de que a Requerente não apresentou cadastro CNEAS concluído no
exercício fiscal anterior ao do Requerimento (2020) e, por esta razão, o órgão certificador concluiu que a Entidade
não está de acordo com a PNAS, nos termos que seguem:

 

... Diante do exposto, considerando as exigências analisadas, a entidade não atendeu integralmente aos requisitos
previstos na Lei n° 12.101 de 2009 e no Decreto n° 8.242/2014. Portanto, conclui-se pelo indeferimento do
presente requerimento, uma vez que a entidade. - Não apresentou documentos obrigatórios (Art. 3° da Lei n° 12.
101/2009 e Art. 3° e 39 do Decreto n° 8.242/2014), embora a entidade tenha apresentado cadastro concluído no
CNEAS em 06/05/2021, o requerimento foi protocolado em 10/03/2021, portanto a entidade descumprir o
requisito para certificação do CEBAS. - Não está de acordo com a PNAS (Art. 1°, Art. 38 e seguintes do Decreto
8.242/2014 - Informamos que a não exigência do CNEAS, para fins de Certificação CEBAS, foi prorrogada até 31
de dezembro de 2020. E alertamos que, a partir de 01 de janeiro de 2021, a entidade que não comprovar que estava
com o CNEAS concluído, já no ano anterior ao requerimento, não poderá ser certificada pelo CEBAS. Integrar o
Cadastro Nacional de Entidades de Assistência Social está previsto na LOAS, em seu inciso XI do art. 19, Lei
n° 8.742/1993 e para fins de certificação, com a publicação da Portaria 2.690/2018, a entidade precisa possuir
cadastro concluído em ano anterior ao protocolo do requerimento. Tal exigência também está prevista no inciso II,
do art. 19, da Lei 12.101/2009 c/c inciso III, do art. 39 do Decreto n° 8.242/2014. Lembramos que o preenchimento
do Cadastro CNEAS é de competência do gestor local de assistência social, e também é o requisito necessário para
que a entidade possa firmar parcerias e receber emendas parlamentares.

 

[...] I - DA SUSPENSÃO DA EXIGÊNCIA DO CNEAS ATÉ 31/12/2020

I - Conforme relatado nas conclusões deste Ministério, a Portaria n° 355, de 13 de abril de 2020, publicada no
D.O.U em 15 de abril de 2020 suspendeu o cadastro CNEAS como requisito legal para a certificação CEBAS até
31/12/2020.

Nos termos do art. 3º da Lei n° 12.101/2009, a certificação será concedida à Entidade que comprovar o
cumprimento dos requisitos da certificação no exercício fiscal anterior ao do requerimento, senão, vejamos:

 

Art. 3º A certificação ou sua renovação será concedida à entidade beneficente que demonstre, no exercício fiscal
anterior ao do requerimento, observado o período mínimo de 12 (doze) meses de constituição da entidade, o
cumprimento do disposto nas Seções I, II, III e IV deste Capitulo, de acordo com as respectivas áreas de atuação, e
cumpra, cumulativamente, os seguintes requisitos: (...)

 

No caso em tela, o requerimento n°235874.0043759/2021 foi protocolado em 10 de março de 2021. Desse modo, o
exercício fiscal anterior ao do protocolo é o exercício de 2020, sendo este o exercício de análise.

Ora, uma vez que a Portaria n° 355, de 13 de abril de 2020, publicada no D.O.U. em 15 de abril de 2020 suspendeu
o cadastro CNEAS como requisito legal para a certificação CEBAS até 31/12/2020, não assiste razão o
indeferimento fundamentado em alegado descumprimento de obrigação suspensa.

Vejamos a previsão de suspensão trazida originalmente pela Portaria n° 2.690/2018:

 

Art. 10. Considerar-se-ão prazo de até 30 de abril de 2019 para fins de:

II - não aferição do requisito previsto no art. 19, ll, da Lei n° 12.101, de 2009, consistente em a entidade integrar o
cadastro nacional de entidades e organizações de assistência social de que trata o inciso IX do art.19 da Lei ° 8.742,
de 7 e dezembro de 1993, no ano anterior ao requerimento.

 

Esta suspensão foi prorrogada até 31/12/2020 pela Portaria n° 355, de 13 de abril de 2020.

 

Art. 10. Considerar-se-á o prazo de até 31 de dezembro de 2020 para fins de:

Il - não aferição do requisito previsto no ad. 19, II, da Lei n° 12.101, de 2009, consistente em a entidade integrar o
cadastro nacional de entidades e organizações de assistência social de que trata o inciso IX do art. 9 da Lei
n° 8.742, de 7 e dezembro de 1993, no ano anterior ao requerimento.

 

Ora, é notório que esta prorrogação é advinda do fato de que ainda no exercício de 2020 os gestores locais de
assistência social não estavam conseguindo manter devidamente atualizados os CNEAS, atribuição que compete
tão somente à administração pública.

Interpretar o dispositivo acima citado do modo como fez este Ministério, afronta o princípio da segurança jurídica.
lsso porque os protocolos realizados em 2021 são concernentes ao exercício de 2020, justamente o exercício no
qual a obrigação do requisito do CNEAS estava suspensa.

Mormente pelo fato de que em 2020 o mundo enfrentava a pandemia ocasionada pela COVID-19, o que
notoriamente causou imensos atrasos nos atos da administração em todos os setores [...]

 

10. Em suma, pela Portaria 353/2011, o requisito do CNEAS ficou suspenso em razão de necessidade de construção do
Sistema de gestão do Cadastro. Com a Portaria n° 2.690, de 28 de dezembro de 2018, considerou-se o prazo de até 30 de abril de
2019 para fins de não aferição do requisito consistente em integrar o Cadastro. A partir de 1º de maio de 2019, a exigência do
requisito do CNEAS tornou-se obrigatório, para fins de CEBAS. No ano de 2020, por força da emergência internacional de saúde
pública referente à pandemia de Covid-19, o Ministério da Cidadania publicou a Portaria n° 355, de 13 de abril de 2020, a qual



alterou a Portaria 2690/2018 para que o requisito do CNEAS não fosse exigido até 31/12/2020.
11. Assim, a aferição do requisito previsto no art. 19, II, da Lei nº 12.101, de 2009 - inscrição no CNEAS -
restou dispensada até o dia 31/12/2020.
12. A certificação é concedida à entidade beneficente que demonstre  no exercício fiscal anterior ao do requerimento o
atendimento aos requisitos constantes na Lei 12.101/2009 e demais regulamentos.
13. Assim, a entidade que protocolizou requerimento no ano de 2021, deverá comprovar os requisitos relativos ao
exercício fiscal de 2020, ano anterior. 
14. A fim de esclarecer a aplicação efetiva da norma da Portaria 355/2020, Lei 12.101/2009 e Decreto 8242/2014,
respondendo aos termos da consulta encaminhada, extrai-se, portanto, que as entidades que possuem protocolo em 2021, por terem
2020 como sendo o ano de aferição da comprovação dos requisitos, estão dispensadas de comprovação do requisito do CNEAS em
questão, não exigido, conforme esclarecido anteriormente, até 31/12/2020.
15. A exigência do requisito relativo ao Cadastro CNEAS deverá ocorrer para processos cujo exercício fiscal de análise
seja a partir de 2021, ou seja, para requerimentos protocolados a partir de 2022.
16. Ante o exposto, sugere-se o retorno dos autos à origem, para ciência do entendimento supra. 

 
É o parecer.
 
À consideração superior.
 
Brasília, 12 de setembro de 2022.
 
 

WILLIAM ANDERSON A. OLIVINDO
ADVOGADO DA UNIÃO

COORDENADOR-GERAL DE ASSUNTOS SOCIAIS
 
 

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em https://supersapiens.agu.gov.br mediante o
fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 71000073945202211 e da chave de acesso 8702c975

 

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM ANDERSON ALVES OLIVINDO, com certificado A1 institucional
(*.agu.gov.br), de acordo com os normativos legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o
código 984754128 e chave de acesso 8702c975 no endereço eletrônico https://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais:
Signatário (a): WILLIAM ANDERSON ALVES OLIVINDO, com certificado A1 institucional (*.agu.gov.br). Data e Hora: 22-09-
2022 14:34. Número de Série: 77218269410488336199396275606. Emissor: Autoridade Certificadora do SERPRO SSLv1.
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DESPACHO DE APROVAÇÃO n. 01099/2022/CONJUR-MC/CGU/AGU

 
NUP: 71000.073945/2022-11
INTERESSADOS: SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDS
ASSUNTOS: CERTIFICAÇÃO DE ENTIDADES BENEFICENTES 

 
 
Aprovo o PARECER n. 00562/2022/CONJUR-MC/CGU/AGU da lavra do Advogado da União William

Anderson Alves Olivindo, Coordenador-Geral de Assuntos Sociais.
 
Encaminhe-se à Secretaria Nacional de Assistência Social para conhecimento e adoção das providências que reputar

pertinentes. 
 
Brasília, 22 de setembro de 2022.
 
 

EMMANUEL FELIPE BORGES PEREIRA SANTOS
ADVOGADO DA UNIÃO

CONSULTOR JURÍDICO DO MINISTÉRIO DA CIDADANIA
 
 

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em https://supersapiens.agu.gov.br mediante o
fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 71000073945202211 e da chave de acesso 8702c975

 

Documento assinado eletronicamente por EMMANUEL FELIPE BORGES PEREIRA SANTOS, com certificado A1 institucional
(*.agu.gov.br), de acordo com os normativos legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o
código 993739241 e chave de acesso 8702c975 no endereço eletrônico https://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais:
Signatário (a): EMMANUEL FELIPE BORGES PEREIRA SANTOS, com certificado A1 institucional (*.agu.gov.br). Data e
Hora: 22-09-2022 15:23. Número de Série: 77218269410488336199396275606. Emissor: Autoridade Certificadora do SERPRO
SSLv1.


