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Trata-se da Nota Técnica nº 48/2020/MC/SEDS/SNAS/DRSP, por meio da qual o

Departamento da Rede Socioassistencial Privada do SUAS, deste Ministério da Cidadania, faz o seguinte
questionamento, verbis:

 
“19. Por todo o exposto, considerando a análise dos requisitos materiais previstos no CTN,
por força da decisão judicial sub examine, os processos de certificação sob competência do
Ministério da Cidadania, salvo melhor juízo, deverão ser analisados de acordo com o
disposto no Artigo 14 da Lei 5.172/1966, em conjunto com os demais artigos da Lei
12.101/2009 e Decreto 8.242/2014, não declarados inconstitucionais.

20. Desta feita, verifica-se necessário o posicionamento jurídico sobre o exposto, razão pela
qual sugere-se o encaminhamento da presente Nota Técnica à CONJUR deste Ministério.” 

 
2. Para melhor compreensão da consulta, cumpre transcrever os seguintes trechos da Nota

Técnica nº 48/2020/MC/SEDS/SNAS/DRSP, verbis:
 

“3. Ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4480, o Supremo Tribunal Federal
declarou a inconstitucionalidade do art. 13, III, § 1º, I e II, § 3º, § 4º, I e II, e §§ 5º, 6º e 7º;
art. 14, §§ 1º e 2º; art. 18, caput; art. 31; e art. 32, § 1º, da Lei nº 12.101, de 2009, com a
nova redação dada pela Lei 12.868, de 2013. Com isso, diante do que foi exposto pela
Secretaria-Geral de Contencioso, resta claro que não mais possuem eficácia os citados
dispositivos legais, porém todas as demais disposições da Lei nº 12.101, de 2009,
continuam vigentes.

(...)

13. No âmbito do sistema normativo brasileiro, observada a natureza tributária das
contribuições sociais, é no Código Tributário Nacional, em seu art. 14 que se encontram os
requisitos para direito à imunidade. Aplicado em conjunto com o § 7º do art. 195 da CF/88,
o relator entende que não há dúvida quanto à reserva exclusiva de lei complementar para a
descrição das condições para imunidade.

14.Ressalta, ainda, que: "Cabe à lei ordinária apenas descrever pressupostos que não
extrapolem os estabelecidos no Código Tributário Nacional ou em lei complementar
superveniente, sendo-lhe vedado criar obstáculos novos, adicionais aos já previstos em ato
complementar. Caso isso ocorra, deve-se proclamar a inconstitucionalidade formal.

"15.Ante o exposto, considerando que o caput do art. 18 teve sua inconstitucionalidade
formal declarada, é que entendemos que talvez seja o caso da aplicação do art. 14 do
Código Tributário Brasileiro - Lei Complementar 5.172/1966, em complemento aos demais
artigos não declarados inconstitucionais, para análise do requisito de gratuidade no âmbito
da assistência social, a saber:”

 
3. Em complemento à consulta contida na Nota Técnica nº 48/2020/MC/SEDS/SNAS/DRSP, o

Departamento da Rede Socioassistencial Privada do SUAS fez mais o seguinte questionamento, verbis:
 

“2. A presente Nota visa esclarecer a forma de reanálise dos processos protocolados por
instituições de longa permanência de idosos, os quais foram indeferidos por não comprovar
o atendimento ao art. 18, §3º da Lei 12.101/2009 .

3. Considerando que o Acórdão proferido na ADI 4480 declarou a inconstitucionalidade do
caput do art. 18, e, considerando que os acolhimentos de idosos tem previsão de cumprir
a norma do art. 35 do Estatuto do Idoso, o qual determina que pode ser realizada cobrança
de seus benefícios/aposentadorias/pensões apenas até o limite de 70%, ressaltamos a
necessidade de esclarecer como deve ser realizada a reanálise dos processos de



certificação dessas entidades que foram indeferidas por descumprimento do requisito de
gratuidade.

4. As entidades de acolhimento deverão ainda cumprir o limite de cobrança até 70% ou,
devido à inconstitucionalidade do caput do art. 18, seria possível realizar cobrança além
desse limite, incluindo a totalidade dos benefícios recebidos? O questionamento também
leva em consideração a NOTA n. 00512/2018/CONJUR-MDS/CGU/AGU, a qual
acolhe entendimento construído por meio do PARECER n.
00407/2018/CONJURMDS/CGU/AGU, sobre preponderância, ambos construídos por essa
CONJUR, em perfeita aplicação atualmente, a fim de verificar se a decisão da supracitada
ADIN afetou o antes exarado na Nota.”

 
É o relatório.
 
4. A análise da ADI 4480 revela que o seu autor pleiteou a declaração de

inconstitucionalidade dos artigos 1º; 13, parágrafos e incisos; 14, §§ 1º e 2º; 18, §§ 1º, 2º e 3º; 29 e seus
incisos; 30; 31 e 32, § 1º, da Lei 12.101/2009, com a nova redação dada pela Lei 12.868/2013. Porém,
conforme visto acima, somente foram declarados inconstitucionais o art. 13, III, § 1º, I e II, § 3º, § 4º, I e
II, e §§ 5º, 6º e 7º; art. 14, §§ 1º e 2º; art. 18, caput; art. 31; e art. 32, § 1º, da Lei nº 12.101, de 2009.

 
5. Confira os seguintes trechos do voto do Ministro Relator do acórdão, verbis:
 

“Por essas razões, não há, a meu ver, inconstitucionalidade nos artigos 1º, 29, 31 e 32, § 1º
da Lei 12.101/2009 pela mera utilização do vocábulo “isenção”, em lugar do vocábulo
“imunidade”.

(...)

Igualmente, entendo que o caput do art. 18, que condiciona a certificação à entidade de
assistência social que presta serviços ou realiza ações socioassistenciais de forma gratuita,
também adentra seara pertencente à lei complementar, estando, portanto, eivado de
inconstitucionalidade. Confira-se a redação do caput do citado artigo:

(...)

Explico.

Essa questão foi examinada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento conjunto das
ADIs 2.028; 2.036; 2.228; e 2.621, bem como no RE-RG 566.622, paradigma da repercussão
geral. Naquela ocasião, a Corte assentou a inconstitucionalidade do inciso III do art. 55 da
Lei 8.212/1991 e seus parágrafos, na redação da Lei 9.732/1998, tendo em vista a
imposição de prestação do serviço assistencial, de educação ou de saúde de forma gratuita
e em caráter exclusivo, ao fundamento de se referir a requisito atinente aos lindes da
imunidade, sujeito a previsão em lei complementar. Vale destacar, nesse ponto, a redação
similar entre o dispositivo ora impugnado e o já considerado inconstitucional pela Corte
Suprema, conforme se verifica abaixo do dispositivo já declarado inconstitucional:

(...)

No que se refere aos §§ 1º e 2º, incisos I, II e III, do mesmo art. 18; bem como o seu § 3º,
não vislumbro a referida inconstitucionalidade, uma vez que se limitam a ampliar a
abrangência de entidades objeto da lei, não tratando de requisitos a serem observados
para garantir a finalidade beneficente dos serviços por elas prestados. Eis o teor dos
dispositivos:

(...)

Quanto ao art. 29 e seus incisos e ao art. 30, reitero que só deverão ser considerados
inconstitucionais na hipótese de estabelecerem condições inovadoras, não previstas
expressamente pela legislação complementar, no caso, o art. 14 do Código Tributário
Nacional, ou que dela não puderem ser identificadas como consequências lógicas. Eis o
teor dos referidos dispositivos:

(...)

Nesse contexto, entendo que os incisos I e V do artigo 29 se amoldam ao inciso I do artigo
14 do CTN (“não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a
qualquer título”); e o inciso II do artigo 29 ajusta-se ao inciso II do artigo 14 do CTN
(“aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos
institucionais”). E, como consequências dedutivas do inciso III do artigo 14 do CTN
(“manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades
capazes de assegurar sua exatidão”), tem-se os incisos III, IV, VII e VIII do artigo 29 da Lei
12.101/2009. Portanto, não vislumbro a alegada inconstitucionalidade formal do artigo 29 e
incisos I,II, III, IV, V, VII e VIII.

A mesma conclusão não pode ser dada ao inciso VI do art. 29 supratranscrito, uma vez que
estabelece prazo de obrigação acessória tributária, em discordância com o disposto no
CTN. Deveria, portanto, estar previsto em lei complementar, conforme já decidido por esta
Suprema Corte. Confira-se:”

 
6. Observa-se, portanto, que embora tenham sido impugnados, não foram declarados

inconstitucionais os artigos 1º e 29, além dos parágrafos do art. 18 da Lei nº 12.101, de 2009.
 
7. Feitos estes esclarecimentos acerca da decisão proferida na ADI 4480, cumpre

estabelecer, de imediato, que as exigências estabelecidas no art. 14 do CTN não podem ser cobradas e
verificadas pelo Ministério da Cidadania, para fins de concessão/renovação da certificação de entidade



beneficente de assistência social.
 
8. Muito embora se faça confusão entre a certificação de entidade beneficente de

assistência social e a imunidade de contribuições sociais prevista no § 7º do art. 195 da Constituição,
especialmente no âmbito do Poder Judiciário, uma coisa não se confunde com a outra. A certificação,
além de outros efeitos jurídicos, constitui apenas um dos requisitos para a referida imunidade tributária.

 
9. Nos termos do inciso III do art. 21 da Lei nº 12.101, de 27 de novembro de 2009, o

Ministério da Cidadania é competente para a análise e decisão dos requerimentos de concessão ou de
renovação da certificação das entidades beneficentes de assistência social com atuação na área da
Assistência Social. E a certificação constitui apenas um dos inúmeros requisitos necessários ao
deferimento da isenção (imunidade) tributária das contribuições sociais de que trata o art. 195, § 7º, da
Constituição, nos termos do art. 29 da Lei nº 12.101, de 2009, que assim dispõe:

 
“Art. 29.  A entidade beneficente certificada na forma do Capítulo II fará jus à isenção do
pagamento das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 da Lei nº 8.212, de 24 de julho
de 1991, desde que atenda, cumulativamente, aos seguintes requisitos:

I - não percebam, seus dirigentes estatutários, conselheiros, sócios, instituidores ou
benfeitores, remuneração, vantagens ou benefícios, direta ou indiretamente, por qualquer
forma ou título, em razão das competências, funções ou atividades que lhes sejam
atribuídas pelos respectivos atos constitutivos; (Redação dada pela Lei nº 12.868, de 2013)

II - aplique suas rendas, seus recursos e eventual superávit integralmente no território
nacional, na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos institucionais;

III - apresente certidão negativa ou certidão positiva com efeito de negativa de débitos
relativos aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e
certificado de regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS;

IV - mantenha escrituração contábil regular que registre as receitas e despesas, bem como
a aplicação em gratuidade de forma segregada, em consonância com as normas emanadas
do Conselho Federal de Contabilidade;

V - não distribua resultados, dividendos, bonificações, participações ou parcelas do seu
patrimônio, sob qualquer forma ou pretexto;

VI - conserve em boa ordem, pelo prazo de 10 (dez) anos, contado da data da emissão, os
documentos que comprovem a origem e a aplicação de seus recursos e os relativos a atos
ou operações realizados que impliquem modificação da situação patrimonial;

VII - cumpra as obrigações acessórias estabelecidas na legislação tributária;

VIII - apresente as demonstrações contábeis e financeiras devidamente auditadas por
auditor independente legalmente habilitado nos Conselhos Regionais de Contabilidade
quando a receita bruta anual auferida for superior ao limite fixado pela Lei Complementar
nº 123, de 14 de dezembro de 2006. (...)”

 
10. Por sua vez, embora tenha sido declarado inconstitucional, a análise do art. 31 da Lei nº

12.101, de 2009, é relevante para o deslinde da consulta. Confira sua redação:
 

“Art. 31.  O direito à isenção das contribuições sociais poderá ser exercido pela entidade a
contar da data da publicação da concessão de sua certificação, desde que atendido o
disposto na Seção I deste Capítulo.”

 
11. Num primeiro momento, a análise do dispositivo acima transcrito induz o leitor à ideia

de que a certificação garante à entidade o exercício da isenção, o que resultaria em se atribuir efeito
tributário automático ao correspondente ato de concessão. Não obstante, o próprio dispositivo legal sob
exame determina, ao seu final, que o exercício da isenção depende do atendimento ao disposto nos
artigos 29 e 30 da Lei nº 12.101, de 2009, ou seja, não basta a entidade ser certificada para usufruir da
isenção, tem que atender diversos outros requisitos previstos em lei, cuja verificação cabe à Secretaria
da Receita Federal do Brasil.

 
12. A lógica do referido art. 31 persiste, mesmo com a sua declaração de

inconstitucionalidade, que se deu, na verdade, em razão dele atribuir caráter constitutivo à certificação.
Caso uma entidade certificada deixe de recolher as contribuições para a seguridade social, mas não
atenda ao disposto nos artigos 29 e 30 da Lei nº 12.101, de 2009, estará sujeita à cobrança dos valores
correspondentes, por parte da Secretaria da Receita Federal do Brasil, acrescidos de multa e juros de
mora. Portanto, não é a certificação, por si só, que garante às entidades o direito de gozar da isenção
das contribuições para a seguridade social.

 
13. Ante o exposto, conclui-se que o Ministério da Cidadania não dispõe de competência

para se manifestar acerca da imunidade das contribuições para a seguridade social, matéria esta que se
encontra dentro do feixe de atribuições do Ministério da Economia, e, consequentemente, também não
pode exigir o atendimento das exigências do art. 14 do CTN.

 
14. Não obstante, revela-se útil analisar a questão sob outra perspectiva. O art. 1º da Lei nº

12.101, de 2009, estabelece que a certificação das entidades beneficentes de assistência social será
concedida às pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos. Ou seja, para fazer jus à
certificação, a entidade deve comprovar que é uma entidade privada sem fins lucrativos, o que importa
em dizer que ela não pode distribuir qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer



título. Nesse sentido, por via indireta, cabe a esta pasta Ministerial verificar se a entidade atende ao que
determina o inciso I do art. 14 do CTN, sob pena de indeferimento do pedido de certificação.

 
15. Importa aqui transcrever o art. 14 do CTN, verbis:
 

“Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do artigo 9º é subordinado à observância dos
seguintes requisitos pelas entidades nele referidas:

I – não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer
título; (Redação dada pela Lcp nº 104, de 2001)

II - aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos
institucionais;

III - manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de
formalidades capazes de assegurar sua exatidão.

§ 1º Na falta de cumprimento do disposto neste artigo, ou no § 1º do artigo 9º, a autoridade
competente pode suspender a aplicação do benefício.

§ 2º Os serviços a que se refere a alínea c do inciso IV do artigo 9º são exclusivamente, os
diretamente relacionados com os objetivos institucionais das entidades de que trata este
artigo, previstos nos respectivos estatutos ou atos constitutivos.”

 
16. Assim, a exigência de não distribuir qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas

rendas, a qualquer título, prevista no inciso I do art. 14, bem como a mesma exigência prevista, com
outras palavras, no inciso I do art. 29 da Lei nº 12.101, de 2009, que deve ser atendida pelas entidades
para usufruir da imunidade de que trata o § 7º do art. 195 da Constituição, também configura exigência
para a certificação da entidade como beneficente de assistência social, por força do art. 1º da Lei nº
12.101, de 2009.

 
17. Cumpre agora passar à análise do outro tema consultado, relativo à aplicação do § 3º do

art. 18 da Lei nº 12.101, de 2009. Para tanto, revela-se salutar transcrever a seguir os artigos 18, 19 e
20 da Lei nº 12.101, de 2009:

 
“Art. 18.  A certificação ou sua renovação será concedida à entidade de assistência social
que presta serviços ou realiza ações socioassistenciais, de forma gratuita, continuada e
planejada, para os usuários e para quem deles necessitar, sem discriminação, observada a
Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993. (Redação dada pela Lei nº 12.868, de 2013)  (Vide
ADIN 4480)

§ 1º  Consideram-se entidades de assistência social aquelas que prestam, sem fins
lucrativos, atendimento e assessoramento aos beneficiários abrangidos pela Lei nº 8.742,
de 7 de dezembro de 1993, e as que atuam na defesa e garantia de seus direitos. (Redação
dada pela Lei nº 12.868, de 2013)

§ 2º  Observado o disposto no caput e no § 1º, também são consideradas entidades de
assistência social: (Redação dada pela Lei nº 12.868, de 2013)

I - as que prestam serviços ou ações socioassistenciais, sem qualquer exigência de
contraprestação dos usuários, com o objetivo de habilitação e reabilitação da pessoa com
deficiência e de promoção da sua inclusão à vida comunitária, no enfrentamento dos limites
existentes para as pessoas com deficiência, de forma articulada ou não com ações
educacionais ou de saúde; (Incluído pela Lei nº 12.868, de 2013)

II - as de que trata o inciso II do art. 430 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT),
aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, desde que os programas de
aprendizagem de adolescentes, de jovens ou de pessoas com deficiência sejam prestados
com a finalidade de promover a integração ao mercado de trabalho, nos termos da Lei nº
8.742, de 7 de dezembro de 1993, observadas as ações protetivas previstas na Lei no
8.069, de 13 de julho de 1990; e (incluído pela Lei nº 12.868, de 2013)

III - as que realizam serviço de acolhimento institucional provisório de pessoas e de seus
acompanhantes, que estejam em trânsito e sem condições de autossustento, durante o
tratamento de doenças graves fora da localidade de residência, observada a Lei no 8.742,
de 7 de dezembro de 1993. (Incluído pela Lei nº 12.868, de 2013)

§ 3º  Desde que observado o disposto no caput e no § 1º deste artigo e no art. 19, exceto a
exigência de gratuidade, as entidades referidas no art. 35 da Lei nº 10.741, de 1º de
outubro de 2003, poderão ser certificadas, com a condição de que eventual cobrança de
participação do idoso no custeio da entidade se dê nos termos e limites do § 2º do art. 35
da Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003. (Redação dada pela Lei nº 12.868, de 2013)

§ 4o  As entidades certificadas como de assistência social terão prioridade na celebração de
convênios, contratos ou instrumentos congêneres com o poder público para a execução de
programas, projetos e ações de assistência social. (Redação dada pela Lei nº 12.868, de
2013)

Art. 19.  Constituem ainda requisitos para a certificação de uma entidade de assistência
social:

I - estar inscrita no respectivo Conselho Municipal de Assistência Social ou no Conselho de
Assistência Social do Distrito Federal, conforme o caso, nos termos do art. 9º da Lei nº
8.742, de 7 de dezembro de 1993; e

II - integrar o cadastro nacional de entidades e organizações de assistência social de que
trata o inciso XI do art. 19 da Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993.

§ 1º  Quando a entidade de assistência social atuar em mais de um Município ou Estado ou



em quaisquer destes e no Distrito Federal, deverá inscrever suas atividades no Conselho de
Assistência Social do respectivo Município de atuação ou do Distrito Federal, mediante a
apresentação de seu plano ou relatório de atividades e do comprovante de inscrição no
Conselho de sua sede ou de onde desenvolva suas principais atividades.

§ 2º  Quando não houver Conselho de Assistência Social no Município, as entidades de
assistência social dever-se-ão inscrever nos respectivos Conselhos Estaduais.

Art. 20.  A comprovação do vínculo da entidade de assistência social à rede
socioassistencial privada no âmbito do SUAS é condição suficiente para a concessão da
certificação, no prazo e na forma a serem definidos em regulamento.”

 
18. Conforme já exposto acima, o § 3º do art. 18 da Lei nº 12.101, de 2009, não foi

declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, e, portanto, deve ser cobrado para a
certificação das entidades de longa permanência, ou casa-lar, tratadas nos art. 35 da Lei nº 10.741, de
1º de outubro de 2003, que aprova o Estatuto do idoso.

 
19. Convém repetir que, em relação à área da Assistência Social, apenas o caput do art. 18

da Lei nº 12.101, de 2009, foi declarado inconstitucional.
 
20. Com a declaração de inconstitucionalidade do caput do art. 18, não pode ser exigido das

entidades de longa permanência, ou casa-lar, a prestação de serviços socioassistenciais gratuitos.
Ressalte-se que especificamente em relação a estas entidades não se podia exigir a gratuidade antes
mesmo do julgamento da ADI 4480, por força do disposto no § 3º acima transcrito, que já excepcionava
esta exigência.

 
21. Não obstante não se possa mais exigir a gratuidade dos serviços,  permanece

plenamente exigível a regra do § 1º do art. 18 da Lei nº 12.101, de 2009, segundo a qual “Consideram-
se entidades de assistência social aquelas que prestam, sem fins lucrativos, atendimento e
assessoramento aos beneficiários abrangidos pela Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, e as que
atuam na defesa e garantia de seus direitos”. Para ser certificada, a entidade tem que obrigatoriamente
comprovar que presta atendimento e assessoramento aos beneficiários abrangidos pela Lei nº 8.742, de
1993.

 
22. Também permanece em vigor a determinação de que estas entidades façam a

cobrança dos idosos atendidos, a título de participação no custeio da entidade, nos termos e limites do §
2º do art. 35 da Lei nº 10.741, de 2003, até mesmo porque tal exigência está prevista na Lei nº 10.741,
de 2003, que não foi objeto da ADI 4480.

 
23. Respondendo ao questionamento do DRSP, as entidades de acolhimento devem cumprir

o limite de cobrança até 70% de qualquer benefício previdenciário ou assitencial percebido pelo idoso,
uma vez que se trata de exigência prevista no § 2º do art. 35 da Lei nº 10.741, de 2003, e tendo em
vista que não foi declarado inconstitucional o § 3º do art. 18 da Lei nº 12.101, de 2009.

 
24. Por fim, cumpre examinar a parte final da consulta consubstanciada na Nota Técnica nº

48/2020/MC/SEDS/SNAS/DRSP, relativa a NOTA n. 00512/2018/CONJUR-MDS/CGU/AGU, a qual
acolhe entendimento construído por meio do PARECER n. 00407/2018/CONJURMDS/CGU/AGU, sobre
preponderância.

 
25. Para compreensão do questionamento, confira o disposto na Nota nº

00512/2018/CONJUR-MDS/CGU/AGU:
 

“20. Com esteio no entendimento supra, segundo o PARECER n. 00407/2018/CONJUR-
MDS/CGU/AGU, para fins de aferição da área de atuação preponderante da entidade que
tem atuação mista em atividades certificáveis e não certificáveis (sejam de natureza
comercial ou não), pode-se e deve-se, enquanto não sobrevier legislação específica sobre a
matéria, utilizar o critério previsto no art. 10, §1º, do Decreto nº 8.242, de 2014, onde a
entidade realiza a maior parte de suas despesas, devendo ser certificadas apenas as
entidades que tenham atuação preponderante na área de assistência social, saúde e
educação, conforme o caso, e devendo restarem atendidos todos os requisitos da Lei nº
12.101, de 2009, e demais diplomas regulamentadores.

21. Portanto, não se obsta a certificação de entidade que, desenvolvendo atividades não
certificáveis e atividades na área de assistência social, despende a maior parte de suas
despesas com atividades socioassistenciais.

22. Partindo-se desta premissa, esta CONJUR indaga ao DRSP/SNAS se a maior parte das
despesas da entidade recorrente se dá ou não com relação aos idosos acolhidos em que se
realiza a cobrança além do limite legal e aos acolhidos não idosos, considerando-se que
tais despesas seriam com atividades não assistenciais/não certificáveis.”

 
26. A declaração de inconstitucionalidade do caput do art. 18 da Lei nº 12.101, de 2009,

não desfez o entendimento consolidado na Nota nº 00512/2018/CONJUR-MDS/CGU/AGU, mas alterou
parte da sua premissa, que considerava necessária a gratuidade para a configuração da atividade
socioassistencial da entidade. Destaque-se, por oportuno, que no caso das entidades de acolhimento, a
cobrança nos termos do § 2º do art. 35 da Lei nº 10.741, de 2003, configurava a gratuidade.

 



27. A partir do julgamento da ADI 4480, permanece a exigência de que sejam
preponderantes as atividades socioassistenciais da entidade, porém estas atividades não precisam mais
atender ao critério da gratuidade. Como no caso das entidades de longa permanência, ou casa-lar, já
não se exigia a efetiva gratuidade dos atendimentos, mas apenas a cobrança no limite de 70% para fins
de caracterizar a atividade socioassitencial, não houve mudança da correspondente situação jurídica
com a decisão da ADI 4480. Especificamente em relação às entidades de longa permanência, ou casa-
lar, não são consideradas atividades socioassistenciais os acolhimentos cuja cobrança seja superior ao
limite traçado no § 2º do art. 35 da Lei nº 10.741, de 2003.

 
27. Ante o exposto, conclui-se que:
 
a) as exigências estabelecidas no art. 14 do CTN não podem ser cobradas e verificadas pelo

Ministério da Cidadania, para fins de concessão/renovação da certificação e entidade beneficente de
assistência social;

 
b) as entidades de longa permanência, ou casa-lar, devem atender ao limite de cobrança

fixado no § 2º do art. 35 da Lei nº 10.741, de 2003, para que o correpondente atendimento seja
considerado atendimento e assessoramento aos beneficiários abrangidos pela Lei nº 8.742, de 7 de
dezembro de 1993; e

 
c) permanece válido o entendimento fixado na Nota nº 00512/2018/CONJUR-MDS/CGU/AGU,

sem a exigência do critério de gratuidade, que foi declarado inconstitucional pela Suprema Corte.
 
À consideração superior.
 
Brasília,       de julho de 2020.
 
 

DANIEL DEMONTE MOREIRA
Advogado da União

 
 
 
 

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br
mediante o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 71000035228202011 e da chave de
acesso fe133ff2

 

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM ANDERSON ALVES OLIVINDO, de acordo com os
normativos legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o
código 470717868 no endereço eletrônico http://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário
(a): WILLIAM ANDERSON ALVES OLIVINDO. Data e Hora: 04-08-2020 10:54. Número de Série: 101583.
Emissor: Autoridade Certificadora da Presidencia da Republica v4.

Documento assinado eletronicamente por DANIEL DEMONTE MOREIRA, de acordo com os normativos
legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código
470717868 no endereço eletrônico http://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário (a):
DANIEL DEMONTE MOREIRA. Data e Hora: 31-07-2020 16:19. Número de Série:
47571668351236112686890174080. Emissor: Autoridade Certificadora SERPRORFBv5.



ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
CONSULTORIA-GERAL DA UNIÃO

CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO MINISTÉRIO DA CIDADANIA
COORDENAÇÃO-GERAL DE ASSUNTOS SOCIAIS - MC

ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS - BLOCO "A" - SALA 146 -1º ANDAR - BRASÍLIA/DF

 
DESPACHO n. 01391/2020/CONJUR-MC/CGU/AGU

 
NUP: 71000.035228/2020-11
INTERESSADOS: SEDS/SNAS/DRSP/CGCEB/CCEB COORDENAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DAS
ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSUNTOS: ATOS ADMINISTRATIVOS

 
Aprovo o PARECER n. 00685/2020/CONJUR-MC/CGU/AGU. Encaminhem-se os autos à

Consultora Jurídica.
 
Brasília, 04 de agosto de 2020.
 
 

WILLIAM ANDERSON A. OLIVINDO
ADVOGADO DA UNIÃO

COORDENADOR-GERAL DE ASSUNTOS SOCIAIS
 
 

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br
mediante o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 71000035228202011 e da chave de
acesso fe133ff2

 

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM ANDERSON ALVES OLIVINDO, de acordo com os
normativos legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o
código 472598868 no endereço eletrônico http://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário
(a): WILLIAM ANDERSON ALVES OLIVINDO. Data e Hora: 04-08-2020 10:54. Número de Série: 101583.
Emissor: Autoridade Certificadora da Presidencia da Republica v4.



ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
CONSULTORIA-GERAL DA UNIÃO

CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO MINISTÉRIO DA CIDADANIA
GABINETE - MC

ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS - BLOCO "A" - SALA 146 -1º ANDAR - BRASÍLIA/DF

 
DESPACHO DE APROVAÇÃO n. 02136/2020/CONJUR-MC/CGU/AGU

 
NUP: 71000.035228/2020-11
INTERESSADOS: SEDS/SNAS/DRSP/CGCEB/CCEB COORDENAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DAS
ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSUNTOS: EFEITOS DO JULGAMENTO DA ADI Nº 4480. 

 
 
Aprovo o PARECER n. 00685/2020/CONJUR-MC/CGU/AGU da lavra do Advogado da

União Daniel Demonte Moreira, acolhido pelo DESPACHO n. 01391/2020/CONJUR-MC/CGU/AGU
do Coordenador-Geral de Assuntos Sociais.

 
Encaminhe-se ao Departamento da Rede Socioassistencial Privada do S U A S para

conhecimento e adoção das providências pertinentes. 
 
 

Brasília, 04 de agosto de 2020.
 
 

VANESSA MAZALI
Advogada da União

CONSULTORA JURÍDICA
 
 

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br
mediante o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 71000035228202011 e da chave de
acesso fe133ff2

 

Documento assinado eletronicamente por VANESSA MAZALI, de acordo com os normativos legais
aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 472713588 no
endereço eletrônico http://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário (a): VANESSA MAZALI.
Data e Hora: 05-08-2020 18:27. Número de Série: 103217. Emissor: Autoridade Certificadora da
Presidencia da Republica v4.


