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ATIVIDADES EM INSTITUIÇÕES DE ACOLHIMENTO PARA IDOSOS.

 
 

I. Consulta. Pedido de esclarecimentos acerca da NOTA nº
00512/2018/CONJUR-MDS/CGU/AGU. Questionamentos de Conselhos
Municipais de Assistência Social sobre como proceder à inscrição de entidades
de acolhimento institucional para idosos.

II. Entendimento da CONJUR no sentido de que não se obsta a
certificação de entidade que, desenvolvendo atividades não certificáveis
(inclusive de ordem comercial) e atividades na área de assistência social,
despende a maior parte de suas despesas com atividades socioassistenciais.
Em se tratando de entidades de longa permanência ou casa-lar para idosos,
deve-se definir se a maior parte das despesas da entidade 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.

III. Entendimento exposto em processo relacionado à certificação
de entidades beneficentes de assistência social, que não se confunde com a
inscrição das entidades perante os Conselhos Municipais de Assistência Social.

IV. Amparo legal. Art. 3º da Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de
1993. Decreto nº 6.308, de 14 de dezembro de 2007.

 
 
Senhor Consultor Jurídico,
 
RELATÓRIO
 
O Departamento da Rede Socioassistencial Privada do SUAS – DRSP da Secretaria Nacional

de Assistência Social - SNAS, por meio do OFÍCIO Nº 384/2020/MC/SEDS/SNAS/DRSP (SEI 8821246),
remete a esta Consultoria Jurídica – CONJUR consulta nos seguintes termos:

 
“1. Considerando que, para uma entidade de assistência social ser reconhecida como tal, é
imprescindível obter inscrição junto ao Conselho Municipal de Assistência Social, e ainda,
no rol de documentos obrigatórios para Certificação de Entidade Beneficente de Assistência
Social - CEBAS, também está o comprovante de inscrição, de acordo com o art. 19, inciso I,
Lei 12.101/2009, os Conselhos Locais de Assistência Sociais obedecem às regras de
inscrição da resolução CNAS nº 14/2004 e ao Decreto nº 6.308/2007.

 

2. Assim, após elaboração da NOTA nº 00512/2018/CONJUR-MDS/CGU/AGU, da Consultoria
Jurídica - Conjur, a qual admite a análise de preponderância em acolhimento institucional
para idosos, apresentamos questionamentos encaminhados por alguns Conselhos
Municipais de Assistência Social sobre como proceder à inscrição de referidas entidades.

 

3. Demanda número 1 - Conselho Municipal de Assistência Social de Franca/SP. Recebida
por meio do Oficio n. 97/2019 — CMAS, processo SEI nº 71000.062376/2019-74, também
encaminhado por SGD e e-mail diligência os seguintes questionamentos:

 

Assunto: Consulta sobre atendimento particular com cobrança de mensalidade em serviços
socioassistenciais.
O município de Franca/SP possui quatro organizações da sociedade civil desenvolvendo o
Serviço de Acolhimento Institucional para idosos em ILPI, as quais estão inscritas nos
conselhos setoriais, possuem Certificado Beneficente de Assistência Social CEBAS
(assistência social), contam com a participação do usuário no custeio conforme art. 35 do
Estatuto do Idoso e firmou Termo de Colaboração com o município conforme a Lei
13.019/2014.
O Chamamento Público foi realizado para cumprimento da meta de 300 vagas para o



acolhimento de pessoas idosas, e estão distribuídos da seguinte forma:
· Fundação Judas Iscariotes - a meta de atendimento é de 170 idosos, cujo repasse mensal
é de R$ 3.082.868,40/ano;
· Instituição Espirita Nosso Lar – a meta de atendimento é de 50 idosos, cujo repasse
mensal é de R$ 906.726,00/ano;
· Lar Eurípedes de Barsanulfo - a meta de atendimento é de 40 idosos, cujo repasse mensal
é de R$ 725.380,80/ano;
· Departamento de Promoção Vicentina - a meta de atendimento é de 40 idosos, cujo
repasse mensal de R$ 725. 380,80/ano.
Salientamos que a Fundação Judas Iscariotes recebe recursos federais, estaduais e
municipais e as demais apenas de origem municipal. Diante da comunicação das
organizações, citadas acima, de que abrirão vagas particulares, para obter recursos
financeiros para suprir gastos da entidade a exemplo do que acontece em outras áreas
como educação, solicitamos esclarecimentos que possam nos ajudar a resolver está
questão.
As entidades fundamentaram que esta ação está embasada no PARECER
00407/2018/CONJUR-MDS/CGU/AGU. (NUP: 71000.024681/2018-87).
A gestão compreende que a gratuidade e universalidade são os princípios normativos do
SUAS e a assistência deve ser prestada sem exigência de contribuição e contrapartida dos
usuários e que a preponderância, definidas na Lei 12.101, é para aquelas entidades mistas
que exercem funções, por exemplo, na educação e assistência, sendo preponderante
aquela definida no CNPJ e que no relatório de atividades demonstre haver maior parte de
suas atividades.
Sendo assim, consultamos este Ministério da Cidadania – Setor Certificação das Entidades
quanto ao que segue:
· Se a entidade possui CEBAS na assistência social como poderá ter vagas ou alas
particulares, no mesmo espaço institucional, convivendo aí os “ pagantes e não pagantes?”
· Qual a relação de preponderância com a cobrança pelo serviço em relação ao CEBAS da
assistência social?
· A situação das entidades que são inscritas e apresentam ofertas substantivas na área da
assistência social mas possui atividades econômicas com vistas a sustentabilidade da
entidade? Poderia a ILPI prestar serviço de acolhimento comercial e o socioassistencial?
Item 18 do Parecer.
Aguardamos manifestação e indicação de normativas que possam nos embasar neste
processo de discussão e decisão.
 

4. Demanda número 2 - Conselho Municipal de assistência Social de Juiz de Fora/MG,
recebido por meio do Ofício nº 128/2019 - CMAS/JF, encaminhado pelo Conselho Nacional de
Assistência Social - CNAS, processo SEI 71000.029977/2019-75, sobre a cobrança de
"abono natalino" aos idosos acolhidos.

 

5. Demanda número 3 - Consulta técnica sobre prestação de serviços onerosos a idosos
distintos do público da assistência social, recebido por meio do Ofício nº 190/2016-GAB,
oriundo do Deputado Federal Miguel Lombardi 71000.071230/2016-77. Sobre o mesmo
assunto, também recebemos consulta apresentada por grupo de 20 (vinte) Instituições de
Longa Permanência de Idosos, representadas pelo escritório Stucchi Sociedade Individual
de Advocacia, por meio do Ofício nº 010/2019, processo SEI nº  71000.032527/2019-60.

 

6. Veja-se que o alcance da NOTA n. 00512/2018/CONJUR-MDS/CGU/AGU elaborada pela
Consultoria Jurídica ainda não está suficientemente claro. Referida Nota foi construída e
trouxe em seu bojo orientações, inicialmente, para fins de Certificação CEBAS. Assim, por
ainda haver necessidade de maiores esclarecimentos, vez que restam dúvidas sobre sua
aplicabilidade, também nos demais níveis de reconhecimento, quais sejam, inscrição junto
aos Conselhos de assistência social e cadastramento junto ao Cadastro Nacional de
Assistência Social - CNEAS, restou necessário o posicionamento jurídico sobre o exposto,
razão pela qual sugere-se o encaminhamento da presente Nota Técnica à CONJUR deste
Ministério.

 

7. Sendo o que temos a tratar no momento, colocamo-nos à disposição para demais
esclarecimentos que se façam necessários.“

 

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 se vê dos termos da consulta acima transcrita, trata-se de pedido de

esclarecimentos acerca da NOTA nº 00512/2018/CONJUR-MDS/CGU/AGU, desta Consultoria Jurídica –



CONJUR, considerando alguns questionamentos encaminhados à SNAS por alguns Conselhos Municipais
de Assistência Social sobre como proceder à inscrição de entidades de acolhimento institucional para
idosos, sobretudo nas hipóteses em que a entidade possuidora de Certificado de Entidade Beneficente
de Assistência Social - CEBAS realiza a cobrança do serviço de parte dos idosos acolhidos, ou a cobrança
de “abono natalino”, ou ainda a cobrança de idosos distintos do público da assistência social, bem como
nas hipóteses em que a entidade possui atividades econômicas com vistas à sustentabilidade da
entidade.

 
5. Com vistas a contextualizar a emissão da citada NOTA nº 00512/2018/CONJUR-

MDS/CGU/AGU, cabe-nos destacar que, em consulta submetida a esta Consultoria Jurídica nos autos do
Processo nº 71000.024681/2018-87, o DRSP indagara esta CONJUR acerca da validade de utilização, por
analogia, do critério da maior parte das despesas previsto no art. 10, §1º do Decreto nº 8.242, de 23 de
maio de 2014, para definição da preponderância de atuação nos casos em que a entidade atua na área
da assistência social e em outra área não certificável (de ordem comercial ou não), tendo esta CONJUR
se manifestado acerca da questão através do Parecer nº 00407/2018/CONJUR-MDS/CGU/AGU, de
02/07/2018, o qual, apesar de ter concluído no sentido da possibilidade de utilização do referido
dispositivo por analogia, foi aprovado ao final pelo DESPACHO da Consultora Jurídica do MDS, Dra.
Vanessa Mazali, que teceu as seguintes ressalvas e considerações complementares:

 
“(...) Em que pese o entendimento da preponderância seja válido , utilizado com a
avaliação da atividade econômica principal registrada no Cadastro Nacional da Pessoa
Jurídica do Ministério da Fazenda e verificação da área na qual a entidade realiza a maior
parte de suas despesas nos documentos apresentados pela entidade requerente, há que
se considerar, no caso de entidades que desenvolvam atividade de assistência
social e outra não certificável se, no caso concreto, é possível segregar as
atividades de assistência social das demais atividades desenvolvidas pela
entidade ou se as atividades são intrinsecamente relacionadas, a ponto de tornar
inviável ou impossível tal segregação.

No caso em que a segregação de atividades tornar-se inviável ou impossível, há
que se considerar a entidade como um todo na realização de atividades de
assistência social. Isto porque se a atividade meio é realizada para o atingimento
dos fins assistenciais, não se pode considerá-la como atividade distinta da
atividade de assistência social.

A segregação das atividades, com a avaliação da preponderância, utilizando-se
por analogia do critério para definição de competência só deve ser utilizada
quando as atividades de assistência social e as demais atividades de fato sejam
dissociadas, não havendo qualquer interrelação entre elas, de modo que se possa
não certificar entidades que, a despeito de realizarem atividades de assistência social,
despendam seus maiores esforços em atividades completamente diversas e, por outro
lado, se possa certificar entidades que desenvolvam atividades de assistência social e
outras atividades que, embora não consideradas tipicamente como de assistência social,
são complementares e correlacionadas às atividades de assistência social. (...)” (destacou-
se)

 
6 . A partir desse entendimento, através da Nota n. 00512/2018/CONJUR-MDS/CGU/AGU

emitida nos autos do processo administrativo n. 71000.038138/2017-86, e considerando o que restara
definido no item 2.1.1 do Relatório Final do Grupo de Trabalho constituído pela Portaria nº 488, de 24 de
outubro de 2011, da Advocacia-Geral da União – AGU, publicada no Diário Oficial da União de 25 de
outubro de 2011 (com a finalidade de uniformizar, em tese, a aplicação dos critérios para concessão,
renovação e cancelamento da certificação das entidades beneficentes de assistência social), esta
CONJUR definiu que não se obsta a certificação de entidade que, desenvolvendo atividades não
certificáveis (inclusive de ordem comercial) e atividades na área de assistência social, despende a maior
parte de suas despesas com atividades socioassistenciais, de maneira que, no caso das entidades de
longa permanência ou casa-lar para idosos, dever-se-ia definir se a maior parte das despesas da
entidade 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.

 
7. Deve-se frisar, contudo, que o entendimento da CONJUR, expresso na citada Nota n.

00512/2018/CONJUR-MDS/CGU/AGU e no Parecer nº 00407/2018/CONJUR-MDS/CGU/AGU , deu-se no
âmbito de processos relacionados à certificação de entidades beneficentes de assistência social, que
não se confundem com a inscrição das entidades perante os Conselhos Municipais de Assistência Social,
sendo essa inscrição apenas um dos requisitos para a certificação na forma do art. 19 da Lei nº 12.101,
de 2009.

 
8. Com efeito, considerando que as consultas encaminhadas pelos conselhos locais ao DRSP

dizem respeito sobre como proceder à inscrição de referidas entidades (e não à certificação de tais
entidades, que não lhes compete), entendemos que devem os conselhos locais atentarem apenas para
os requisitos legais necessários à inscrição de tais entidades, não lhes competindo aferir se as entidades
são ou não detentoras do CEBAS.

 
9 . Para tanto, deve ser aferido apenas se a entidade postulante pode ser enquadrada no

conceito de entidade de assistência social, conforme as disposições legais aplicáveis.
 
10. O art. 3º da Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, prevê que “ Consideram-se



entidades e organizações de assistência social aquelas sem fins lucrativos que, isolada ou
cumulativamente, prestam atendimento e assessoramento aos beneficiários abrangidos por
esta Lei, bem como as que atuam na defesa e garantia de direitos”.

 
11. O Decreto nº 6.308, de 14 de dezembro de 2007, ao dispor sobre as entidades e

organizações de assistência social de que trata o art. 3º da Lei no 8.742, de 1993, assim prevê:
 

Art. 1o  As entidades e organizações são consideradas de assistência social
quando seus atos constitutivos definirem expressamente sua natureza, objetivos,
missão e público alvo, de acordo com as disposições da Lei no 8.742, de 7 de
dezembro de1993.

Parágrafo único.  São características essenciais das entidades e organizações de assistência
social:

I - realizar atendimento, assessoramento ou defesa e garantia de direitos na área da
assistência social, na forma deste Decreto;

II - garantir a universalidade do atendimento, independentemente de contraprestação do
usuário; e

III - ter finalidade pública e transparência nas suas ações. (destacou-se)

 

12. O referido Decreto nº 6.308, de 2007, ainda especifica os tipos de entidades e
organizações de assistência social (art. 2º), prevê a necessidade de inscrição nos Conselhos Municipais
de Assistência Social ou no Conselho de Assistência Social do Distrito Federal para seu regular
funcionamento (art. 3º) e para a execução de serviços, programas e projetos de assistência social
vinculados à rede socioassistencial que integra o SUAS (art. 4º).

 
13. Assim, vê-se que podem ser enquadradas como entidades de assistência social (aptas,

portanto, a serem inscritas perante os conselhos locais de assistência social), aquelas que sejam sem
fins lucrativos e atendam aos demais requisitos previstos no art. 3º da Lei nº 8.742, de 1993
e no Decreto nº 6.308, de 2007, o que pode ser verificado através de seus documentos constitutivos,
relatórios de atividades e demais documentos correlatos.

 
14. Atendendo a tais requisitos, a nosso ver não obsta a inscrição perante o conselho local

de assistência social o fato de a entidade realizar a cobrança do serviço de parte dos idosos acolhidos,
ou a cobrança de “abono natalino”, ou ainda a cobrança de idosos distintos do público da assistência
social, bem como possuir atividades econômicas com vistas à sustentabilidade da entidade, desde que,
como acima frisado, a entidade seja sem fins lucrativos e atenda aos demais requisitos previstos no art.
3º da Lei nº 8.742, de 1993 e no Decreto nº 6.308, de 2007, e, ainda, despenda a maior parte de suas
despesas com atividades socioassistenciais, ou seja, no caso das entidades de longa permanência ou
casa-lar para idosos, como acima se disse, a maior parte das despesas deve se dar com relação aos
idosos acolhidos em que não se realiza cobrança ou que a cobrança se dá dentro do limite legal (art. 35,
§2º da Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003), haja vista que tal entendimento, apesar de ter se dado
no âmbito de um processo de certificação, diz respeito à própria natureza/essência das entidades de
assistência social.

 
CONCLUSÃO
 
15. 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 deste parecer.

 
À consideração do Coordenador-Geral de Assuntos Sociais.
 
Brasília,      de novembro de 2020.
 

 
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) 71000049453202034 e da chave de
acesso d018d952

 

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 527052994 no endereço eletrônico http://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário
(a): HELANE MEDEIROS ALMEIDA BARROS. Data e Hora: 06-11-2020 21:10. Número de Série: 13951481.
Emissor: Autoridade Certificadora SERPRORFBv4.



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 527052994 no endereço eletrônico http://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário
(a): WILLIAM ANDERSON ALVES OLIVINDO. Data e Hora: 07-11-2020 06:44. Número de Série: 101583.
Emissor: Autoridade Certificadora da Presidencia da Republica v4.
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DESPACHO n. 01897/2020/CONJUR-MC/CGU/AGU

 
NUP: 71000.049453/2020-34
INTERESSADOS: UNIÃO FEDERAL - SECRETARIA ESPECIAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL -
MINISTÉRIO DA CIDADANIA
ASSUNTOS: ATIVIDADE FIM

 
Aprovo o PARECER n. 00946/2020/CONJUR-MC/CGU/AGU. Encaminhem-se os autos ao

Consultor Jurídico, para aprovação.
 
Brasília, 07 de novembro 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) 71000049453202034 e da chave de
acesso d018d952

 

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 529256011 no endereço eletrônico http://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário
(a): WILLIAM ANDERSON ALVES OLIVINDO. Data e Hora: 07-11-2020 06:44. Número de Série: 101583.
Emissor: Autoridade Certificadora da Presidencia da Republica v4.
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DESPACHO DE APROVAÇÃO n. 02756/2020/CONJUR-MC/CGU/AGU

 
NUP: 71000.049453/2020-34
INTERESSADOS: UNIÃO FEDERAL - SECRETARIA ESPECIAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL -
MINISTÉRIO DA CIDADANIA
ASSUNTOS: QUESTIONAMENTOS E SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS ACERCA DA NOTA Nº
00512/2018/CONJUR-MDS/CGU/AGU, QUE TRATA DA ANÁLISE DE PREPONDERÂNCIA DE
ATIVIDADES EM INSTITUIÇÕES DE ACOLHIMENTO PARA IDOSOS.

 
 
Aprovo o PARECER n. 00946/2020/CONJUR-MC/CGU/AGU da lavra da Advogada da

União Helane Medeiros Almeida Barros, aprovado pelo DESPACHO n. 01897/2020/CONJUR-MC/CGU/AGU
do Coordenador-Geral de Assuntos Sociais.

 
Encaminhe-se ao Gabinete da Secretaria Nacional de Assistência Social - SNAS para

conhecimento e adoção das providências que reputar pertinentes. 
 
 

Brasília, 09 de novembro de 2020.
 
 

EMMANUEL FELIPE BORGES PEREIRA SANTOS
ADVOGADO DA UNIÃO

CONSULTOR JURÍDICO DO MINISTÉRIO DA CIDADANIA
 
 

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br
mediante o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 71000049453202034 e da chave de
acesso d018d952

 

Documento assinado eletronicamente por EMMANUEL FELIPE BORGES PEREIRA SANTOS, de acordo com
os normativos legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o
código 530089911 no endereço eletrônico http://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário
(a): EMMANUEL FELIPE BORGES PEREIRA SANTOS. Data e Hora: 09-11-2020 17:47. Número de Série:
10610079805116221664573994387. Emissor: Autoridade Certificadora SERPRORFBv5.


