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I. Consulta. Solicitação de orientações acerca da análise de
pedidos de concessão de certificação de entidades beneficentes de assistência
social, em relação aos exercícios de 2020 e 2021, em face da pandemia do
novo Coronavírus, em especial quanto à possibilidade de flexibilização de
algumas regras legais na análise de tais pedidos.

II. Indagações específicas sobre a possibilidade de que a análise se
atenha ao primeiro trimestre de 2020 (janeiro, fevereiro e março), bem como
aos meses em que a entidade pleiteante tenha tido condições de realizar suas
atividades, e sobre a possibilidade de admitir como documento válido, para
comprovação de inscrição junto ao Conselho Municipal de Assistência Social, o
protocolo de pedido de inscrição junto ao respectivo Conselho.

III. Subjetivismo nas sugestões indagadas não compatível com a
atuação administrativa. Necessidade de previsão legal acerca de eventuais
critérios e parâmetros para flexibilização das normas relativas à certificação,
 como forma de garantir a segurança jurídica, impessoalidade e observância à
legalidade, que devem pautar a atuação da Administração Pública.

 
 
Senhor Consultor Jurídico,
 
RELATÓRIO
 
A Secretaria Nacional de Assistência Social - SNAS, por meio do Despacho nº 701

/2021/MC/SEDS/SNAS/DRSP (SEI 11564599), encaminha a esta Consultoria Jurídica – CONJUR, para
análise e manifestação jurídica, a NOTA TÉCNICA Nº 52/2021MC/SEDS/SNAS/DRSP (SEI 11503453), por
meio da qual o Departamento da Rede Socioassistencial Privada do SUAS – DRSP assim solicita
orientações acerca da análise de pedidos de concessão de certificação de entidades beneficentes de
assistência social, em relação aos exercícios de 2020 e 2021, em face da pandemia do novo
Coronavírus, em especial quanto à possibilidade de flexibilização de algumas regras legais na análise de
tais pedidos:

 
“(...)

ANÁLISE 

A presente Nota Técnica tem por escopo os processos de análise de CONCESSÃO de CEBAS
referente aos exercícios de 2020 e 2021, tecendo algumas dúvidas jurídicas quanto a
forma de análise dos pedidos, em razão dos impactos causados pela pandemia pelo novo
Coronavírus. 

Considerando que a população mundial foi surpreendida pela disseminação do novo
Coronavírus no ano de 2020 e que assim várias medidas foram tomadas no Brasil e no
mundo para que o vírus fosse contido, inclusive tendo sido reconhecido no país o estado de
calamidade pública decorrente da pandemia. (Decreto Legislativo nº 6/2020). 

Destaque-se que devido à pandemia, muitas entidades tiveram que interromper suas
atividades presenciais, seja como medida de prevenção à transmissibilidade a doença, ou
até mesmo em razão de medidas restritivas adotadas em algumas unidades da federação,
tanto no âmbito municipal quanto estadual. É certo que algumas entidades tentaram se
adaptar à nova realidade, ofertando o serviço de forma virtual. Porém, nem todas as
entidades lograram êxito nessa adaptação, quer porque o serviço ofertado não permitia a
modalidade online, quer porque havia carência de meios e pessoas para uma oferta de
serviços nessa modalidade. Tais entidades, portanto, por motivos alheios a sua vontade,
ficaram impossibilitadas de cumprir a integralidade de seus Planos de Ação, interrompendo,
no todo ou em parte, o desenvolvimento de suas atividades socioassistenciais.  Nesse
sentido, considerando o evento de força maior ocorrido em 2020 e 2021,
questiona-se se seria juridicamente viável que a análise para outorga da
certificação se atenha ao primeiro trimestre de 2020 (janeiro, fevereiro e março),



bem como aos meses em que a entidade pleiteante tenha tido condições de
realizar suas atividades. 

O outro questionamento estaria relacionado à comprovação de Inscrição junto ao Conselho
Municipal de Assistência Social, documento que é documento obrigatório para certificação-
CEBAS, conforme dispõe o art 3º e 19, I da Lei nº 12.101/2009 c/c art. 3º e 39, II do Decreto
nº 8.242/2014. Ocorre que em muitas localidades, os Conselhos Municipais paralisaram
suas atividades, de modo que há entidades que protocolaram seus pedidos de inscrição
perante a tais Conselhos Municipais, mas que ainda não tiveram seus pedidos analisados.
Ou seja, a entidade não conseguiu reunir toda a documentação requerida para a análise de
concessão em razão de uma demora causada pela Administração Pública, sem concurso da
vontade da entidade. Assim, questiona-se se seria juridicamente aceitável admitir
como documento válido o protocolo de pedido de CMAS junto ao Conselho
Municipal. 

  

CONCLUSÃO 

  Desta feita, em face das excepcionalidades vividas por toda a população brasileira em
decorrência dos efeitos da pandemia pelo novo coronavirus, e que atingiram fortemente
muitas das entidades prestadoras de serviços socioassistencias, prejudicando, inclusive, a
comprovação documental para a obtenção de certificação de tais entidades, apresentam-se
alguns questionamentos à Conjur, a fim de que esse Departamento possa
adotar procedimentos plenamente aderentes aos princípios do direito administrativo,
mormente o da legalidade, mas que não estejam descolados da realidade trazida pela
pandemia. “ (destacou-se)

 
2. É o relatório. Passa-se a opinar.
 
ANÁLISE JURÍDICA
 
3. Inicialmente, cumpre ressaltar que o exame desta CONJUR dá-se nos termos do art. 11 da

Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993, subtraindo-se ao âmbito da competência
institucional deste órgão jurídico, delimitada em lei, análises que importem considerações de ordem
técnica, financeira ou orçamentária, ou ainda que importem juízo de discricionariedade ou mérito
administrativo.

 
4. Como acima se expôs, pretende a SNAS obter orientações desta CONJUR acerca da

análise de pedidos de concessão de certificação de entidades beneficentes de assistência social, em
relação aos exercícios de 2020 e 2021, em face da pandemia do novo Coronavírus, em especial quanto
à possibilidade de flexibilização de algumas regras legais na análise de tais pedidos, especificamente
sobre: i) a possibilidade de que a análise se atenha ao primeiro trimestre de 2020 (janeiro,
fevereiro e março), bem como aos meses em que a entidade pleiteante tenha tido condições
de realizar suas atividades; e ii) sobre a possibilidade de admitir como documento válido,
para comprovação de inscrição junto ao Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS, o
protocolo de pedido de inscrição junto ao respectivo Conselho.

 
5. O DRSP fundamenta o primeiro questionamento no fato de que, em função da pandemia

do novo Coronavírus, muitas entidades tiveram que interromper suas atividades presenciais, seja como
medida de prevenção à transmissibilidade a doença, ou até mesmo em razão de medidas restritivas
adotadas em algumas unidades da federação, tanto no âmbito municipal quanto estadual, sendo que
algumas entidades não lograram êxito em se adaptar à nova realidade ofertando o serviço de forma
virtual, ficando assim impossibilitadas de cumprir a integralidade de seus Planos de Ação,
interrompendo, no todo ou em parte, o desenvolvimento de suas atividades socioassistenciais.

 
6. Quanto à comprovação de inscrição perante o CMAS, o DRSP enfatizou que em muitas

localidades os Conselhos Municipais paralisaram suas atividades, de modo que há entidades que
protocolaram seus pedidos de inscrição perante tais Conselhos Municipais, mas que ainda não tiveram
seus pedidos analisados, não conseguindo assim reunir toda a documentação requerida para a análise
de concessão em razão de uma demora causada pela Administração Pública, sem concurso da vontade
da entidade.

 
7. Ocorre que, apesar de ser notório que o evento de força maior consistente na pandemia

atualmente vivida trouxe atrasos inevitáveis na execução das atividades das entidades
socioassistenciais (não imputáveis às referidas entidades), assim como causou atraso nas atividades dos
Conselhos Municipais de Assistência Social, dentre as quais se insere a análise dos pedidos de inscrição
das entidades socioassistenciais, forçoso reconhecer que as exigências de comprovação de atuação da
entidade no exercício anterior e de inscrição perante o respectivo CMAS provêm de previsão legal, não
podendo ser desconsideradas pelo administrador público sem que haja autorização legal para tanto,
haja vista a vinculação da Administração Pública ao princípio da legalidade (art. 37 da Constituição
Federal), o qual se revela em garantia constitucional, corolário da própria noção de Estado Democrático
de Direito, e, como se sabe, significa que a Administração Pública somente pode fazer o que for
expressamente autorizada pela lei.

 
8. De fato, veja-se o que está disposto na Lei nº 12.101, de 27 de novembro de 2009 (que

dispõe sobre a certificação das entidades beneficentes de assistência social, dentre outras
providências):



 
“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 Capítulo, de acordo com as respectivas áreas de atuação,
e cumpra, cumulativamente, os seguintes requisitos:   (Vide Lei nº 13.650, de 2018)

I - seja constituída como pessoa jurídica nos termos do caput do art. 1o; e

II - preveja, em seus atos constitutivos, em caso de dissolução ou extinção, a destinação do
eventual patrimônio remanescente a entidade sem fins lucrativos congêneres ou a
entidades públicas.

Parágrafo único.  O período mínimo de cumprimento dos requisitos de que trata este artigo
poderá ser reduzido se a entidade for prestadora de serviços por meio de contrato,
convênio ou instrumento congênere com o Sistema Único de Saúde (SUS) ou com o Sistema
Único de Assistência Social (Suas), em caso de necessidade local atestada pelo gestor do
respectivo sistema.            (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.” (destacou-
se)

 
9. Como se vê, a exigência de demonstração de cumprimento dos requisitos da certificação

no exercício fiscal anterior ao do requerimento (que, segundo art. 34 da Lei nº 4.320, de 17 de
março de 1964, coincide com o ano civil), bem como a exigência de comprovação de inscrição perante
o respectivo CMAS encontram previsão na Lei, e, considerando que toda e qualquer atividade da
Administração deve estar estritamente vinculada à lei, não cabe aos agentes públicos realizarem atos
ou atividades sem previsão legal (o que está diretamente relacionado ao princípio da indisponibilidade
do interesse público).

 
10. Ressalta-se ainda que a flexibilização pretendida na análise dos pedidos de certificação

implicaria, inevitavelmente, ofensa ao princípio da impessoalidade, também previsto no art. 37 da
Constituição Federal, já que a análise fora do que prevê a lei, sem parâmetros objetivos pré-
estabelecidos (também por lei) carregaria inevitável subjetivismo na atuação do gestor, além de poder
beneficiar situações não relacionadas à pandemia, o que traria, por sua vez, insegurança jurídica ao
administrador público (na tomada de decisões) e ao administrado (quanto às decisões que lhe fossem
desfavoráveis).

 
11. Dessa forma, forçoso concluir que, apesar de serem notórias e justificáveis as

dificuldades encontradas pelas entidades socioassistenciais para a comprovação do cumprimento dos
requisitos legais para a certificação, eventual flexibilização na análise e exigência do cumprimento dos
requisitos legais para a certificação deve encontrar previsão legal (lei ou Medida Provisória), a partir da
definição de critérios e parâmetros objetivos a serem considerados pelo gestor, garantindo-lhes assim a
necessária segurança jurídica, impessoalidade e observância à legalidade que devem pautar a atuação
da Administração Pública.

 
CONCLUSÃO
 
12. Ante o exposto, sem adentrar nos valores de conveniência e oportunidade insertos no

âmbito de discricionariedade do administrador, e não sujeitos ao crivo desta CONJUR, opina-se pelo
retorno dos presentes autos à origem, para ciência das conclusões contidas neste estudo.

 
À consideração superior.
 
Brasília, 03 de dezembro de 2021.
 
 

HELANE MEDEIROS ALMEIDA BARROS
ADVOGADA 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) 71000078322202145 e da chave de
acesso 4d14a13b

 

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 781043083 no endereço eletrônico http://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário
(a): WILLIAM ANDERSON ALVES OLIVINDO. Data e Hora: 06-12-2021 11:19. Número de Série: 101583.
Emissor: Autoridade Certificadora da Presidencia da Republica v4.

Documento assinado eletronicamente por HELANE MEDEIROS ALMEIDA BARROS, de acordo com os
normativos legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o
código 781043083 no endereço eletrônico http://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário
(a): HELANE MEDEIROS ALMEIDA BARROS. Data e Hora: 03-12-2021 11:08. Número de Série: 13951481.
Emissor: Autoridade Certificadora SERPRORFBv4.



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. 01845/2021/CONJUR-MC/CGU/AGU

 
NUP: 71000.078322/2021-45
INTERESSADOS: SNAS-SECRETARIA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MINISTÉRIO DA
CIDADANIA
ASSUNTOS: ATIVIDADE FIM

 
Aprovo o PARECER n. 00884/2021/CONJUR-MC/CGU/AGU. Encaminhem-se os autos ao

Consultor Jurídico Substituto, para aprovação.
 
Brasília, 06 de dezembro de 2021.
 
 

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) 71000078322202145 e da chave de
acesso 4d14a13b

 

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 782415378 no endereço eletrônico http://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário
(a): WILLIAM ANDERSON ALVES OLIVINDO. Data e Hora: 06-12-2021 11:19. Número de Série: 101583.
Emissor: Autoridade Certificadora da Presidencia da Republica v4.
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DESPACHO DE APROVAÇÃO n. 01796/2021/CONJUR-MC/CGU/AGU

 
NUP: 71000.078322/2021-45
INTERESSADOS: SNAS-SECRETARIA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MINISTÉRIO DA
CIDADANIA
ASSUNTOS: ATIVIDADE FIM

 
1. Aprovo em 06/12/2021, adotando as manifestações jurídicas precedentes como fundamento
do presente despacho, em conformidade com o que preceitua o § 1º do art. 50 da Lei nº 9.784, de 1999.

 
2. Diante disso, registro tarefa para a Coordenação de Apoio Administrativo desta Consultoria
Jurídica junto ao Ministério da Cidadania - CONJUR/MC, a fim de que proceda à adoção das providências
administrativas sugeridas pelo membro da Advocacia-Geral da União atuante junto ao processo em
epígrafe.

 
 
 

(Assinatura eletrônica)

IVAN SANTOS NUNES
ADVOGADO DA UNIÃO

Consultor Jurídico Substituto
 
 
 

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br
mediante o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 71000078322202145 e da chave de
acesso 4d14a13b

 

Documento assinado eletronicamente por IVAN SANTOS NUNES, de acordo com os normativos legais
aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 782476864 no
endereço eletrônico http://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário (a): IVAN SANTOS
NUNES. Data e Hora: 06-12-2021 12:11. Número de Série: 2865350887594759659096566821. Emissor:
Autoridade Certificadora da Presidencia da Republica v5.


