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Brasília, 09 de junho de 2022.

Excelentíssima Senhora Procuradora-Geral de Justiça do Distrito Federal,

 

Cumprimentando-a, cordialmente, encaminho a Vossa Excelência as minhas imensas
preocupações com a assistência social. Em primeiro lugar, cumpre destacar que a Constituição
Federal, em seu artigo 6º, que a assistência aos desamparados é um direito social - garantia
fundamental - de cada cidadão brasileiro.

No Distrito Federal não é diferente. O artigo 3º de nossa Lei Orgânica indica que um
dos objetivos prioritários do Distrito Federal é dar prioridade ao atendimento das demandas
de assistência social (inciso VI). Contudo, a despeito dos esforços dos servidores da área, que
fazem o que é possível com a estrutura que lhes é ofertada, a situação ainda é extremamente
grave.

Desde o último sábado, tenho visitado estruturas de atendimento, os Centro de
Referência em Assistência Social. Aliás, desde o início de meu mandato tenho feito tais visitas,
reforçadas na última semana em razão da reabertura integral para atendimento, com senhas
limitadas.

O que tenho visto é um cenário desolador. Famílias nas filas desde a noite anterior na
busca de uma senha para finalmente fazer o seu cadastro, de modo que seja possível acessar
os benefícios. Para além disso, de acordo com o que ouvi de demanda nas assembleias da
entidade sindical representativa dos servidores (SINDSASC), o Sistema de Registro e
Organização de Demandas (SROD) não tem funcionado a contento. 

Com efeito, o serviço funciona de modo remoto e consegue coletar dados importantes.
No entanto, em razão do efetivo insuficiente e dos problemas oriundos da fragilidade do
sistema (156), há baixa confiabilidade nele. A nova orientação da Secretaria, de priorização da
demanda espontânea, nas unidades, é que tem gerado as imensas aglomerações vistas por
mim e pelos órgãos de imprensa.

Veja-se, nesse particular, algumas imagens das unidades, tiradas desde o último dia
4.6, e, pela ordem, em Planaltina, Itapoã e Ceilândia:
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(Planaltina - 4.6)
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(Itapoã - 8.6)
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(Ceilândia - 7.6)

 

Para além dos registros fotográficos, os órgãos de imprensa têm noticiado a situação
precária do atendimento à população. Diversos deputados têm registrado, em tribuna, a
insatisfação com o atendimento que todos os dias, sem exceção, lhes é informada pela
comunidade local. Veja-se, à propósito, no link a seguir, extensa reportagem veiculada no
Bom Dia DF, do dia de hoje (https://globoplay.globo.com/v/10652809/)

Outra reportagem do portal G1 mostra a gravidade do cenário
(https://g1.globo.com/df/distrito-federal/transito/noticia/2022/06/09/em-meio-a-caos-na-
assistencia-social-no-df-primeira-dama-faz-desabafo-em-carro-de-luxo-nao-ta-facil.ghtml).
Diversos cidadãos e cidadãs estavam dormindo na filas na tentativa de obtenção de poucas
senhas:

 
Na quarta-feira, na unidade do Itapoã, por exemplo, a primeira pessoa da fila
chegou às 18h do dia anterior. Um papel na grade do centro avisava que
seriam distribuídas apenas 17 senhas e que três servidores faziam oapenas 17 senhas e que três servidores faziam o
atendimento.atendimento.

Já de segunda-feira para terça-feira (7), mães dormiram na fi la com osmães dormiram na fi la com os
filhos no Cras de Ceilândia Nortefi lhos no Cras de Ceilândia Norte , para conseguir uma das 24 senhas
disponibilizadas no dia.

No centro do P Sul, também em Ceilândia, a fila dava voltas. A primeira pessoa
chegou às 17h do dia anterior para atualizar o cadastro e não perder o
benefício do GDF. Há ainda relatos de confusão, e pessoas passando mal nas
filas.

 

A situação é dramática. No ano de 2021, encaminhei ofício ao Ministério Público de
Contas (Ofício nº 263/2021 - anexo) acerca da precariedade da estruturas da assistência
social. O referido expediente gerou a representação nº 6363/2021, da Relatoria do
Conselheiro Márcio Michel. A decisão nº 1931/2022 reconheceu o déficit de alocação de
pessoal e autorizou a juntada de documentação para futura fiscalização nas estruturas dos
CRAS:

 
DECISÃO Nº 1931/2022 O Tribunal, por maioria, de acordo com o voto do
Relator, decidiu: I – tomar conhecimento do Ofício nº 846/2021 – SEDES/GAB
(peça 14) encaminhado ao Tribunal pela Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social do Distrito Federal-SEDES/DF, em atendimento ao item
II da Decisão nº 2859/2021; II – no mérito, considerar parcialmente procedente
a Representação nº 14/2021-G4P/ML, ofertada pelo Procurador Marcos Felipe
Pinheiro Lima (peça 4), no que se refere aos aspectos da estruturano que se refere aos aspectos da estrutura
fís ica e de pessoal dos CRAS ; III – alertar a Secretar ia de Estadofís ica e de pessoal dos CRAS ; III – alertar a Secretar ia de Estado
de Desenvolvimento Social do Distr ito Federal-SEDES/DF quanto àde Desenvolvimento Social do Distr ito Federal-SEDES/DF quanto à
necessidade de alocar as equipes de profissionais dos CRASnecessidade de alocar as equipes de profissionais dos CRAS
conforme os quantitativos previstos na Norma Operacional Básica deconforme os quantitativos previstos na Norma Operacional Básica de
Recursos Humanos do SUAS  – NOB-RH/SUAS , caso as recentesRecursos Humanos do SUAS  – NOB-RH/SUAS , caso as recentes
nomeações da pasta não tenham ainda supr ido esta demanda;nomeações da pasta não tenham ainda supr ido esta demanda;  IV –
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autorizar: a) o encaminhamento de cópia desta decisão, da Instrução e do
relatório/voto do Relator à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social do
Distrito Federal-SEDES/DF e ao representante; b) a juntada de cópia das peças
1, 2, 3, 4 e 14 (e-DOCs 77AC53A6-e, 1920CC6E-e, 771B4E67-e, C928063A-e e
EAB6B4D5-c) aos autos do Processo 00600-00000575/2022-78 com vistas acom vistas a
subsidiar futura fiscalização da matér ia objeto da Representação n°subsidiar futura fiscalização da matér ia objeto da Representação n°
14/2021-G4P/ML14/2021-G4P/ML; c) o arquivamento dos autos. Parcialmente vencido o
Conselheiro RENATO RAINHA, que acompanhou o posicionamento do Relator e
votou, também, pelo acolhimento do Parecer nº 162/2022-G4P/ML1, do
Ministério Público junto à Corte. Presidiu a sessão o Presidente, Conselheiro
PAULO TADEU. Votaram os Conselheiros MANOEL DE ANDRADE, RENATO
RAINHA, INÁCIO MAGALHÃES FILHO, MÁRCIO MICHEL e ANDRÉ CLEMENTE.
Participou o representante do MPjTCDF, Procurador-Geral em exercício DANILO
MORAIS DOS SANTOS. Ausente a Conselheira ANILCÉIA MACHADO. SALA DAS
SESSÕES, 18 de Maio de 2022

 

Por fim e não menos sem importância, fui informado pelo Sindicato que há um
enorme número de atendimentos represados. São 268.826 (duzentos e sessenta e oito mil e
oitocentos e vinte e seis) pessoas aguardando a sua chance de obter algum benefício para a
sua subsistência, para a sua dignidade, para a sua vida! 

Diante da gravíssima situação exposta e de acordo com as competências
constitucionais dadas ao Parquet, encaminho o presente expediente para a tomada das
providências cabíveis, caso assim entenda. Ao fim, renovo meus protestos de estima e
consideração.

 

Atenciosamente,

 

DEPUTADO LEANDRO GRASSDEPUTADO LEANDRO GRASS
Partido Verde

 
À Excelentíssima Senhora
FABIANA  COSTA  OLIVEIRA  BARRETOFABIANA  COSTA  OLIVEIRA  BARRETO
Procuradora-Geral de Justiça do Distrito Federal
Eixo Monumental, Praça do Buriti, Lote 2, Sede do MPDFT, 9º andar, Brasília-DF 

Documento assinado eletronicamente por LEANDRO ANTONIO GRASS  PEIXOTO LEANDRO ANTONIO GRASS  PEIXOTO - Matr. 00154- Matr. 00154 ,
Deputado(a) Distr italDeputado(a) Distr ital , em 09/06/2022, às 15:34, conforme Art. 22, do Ato do Vice-Presidente n° 08, de
2019, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 214, de 14 de outubro de 2019.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.cl.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 
Código Verificador: 08180960818096 Código CRC: 20F4BFBD20F4BFBD.
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Brasília, 07 de junho de 2021.

Excelentíssimo Procurador-Geral do Ministério Público de Contas do Distrito Federal, 

 

Cumprimentando-o cordialmente, venho mais uma vez encaminhar à Vossa Excelência
fatos que reputo graves. Com efeito, no artigo 204 da Constituição Federal está estabelecido
que cabe às esferas estadual e municipal, bem como a entidades beneficentes e de assistência
social, a coordenação e a execução dos respectivos programas na área de assistência social.
Diante disso, é relevante salientar que os Centros de Referência de Assistência Social do
Distrito Federal (CRAS DF) têm demonstrado uma série de problemáticas no que se refere ao
quantitativo de servidores contratados e à infraestrutura.

Nesse contexto, acerca do quantitativo de servidores, é notório que muitos Centros de
Referência de Assistência Social do Distrito Federal não possuem o quantitativo para compor o
mínimo necessário de assistentes sociais e psicólogos, como nos casos dos CRAS de
Candangolândia e CRAS de Taguatinga, conforme documento em anexo, o qual apresenta
quais Centros de Referência de Assistência Social necessitam de mais servidores, de ampliação
e de reforma.

Ademais, as infraestruturas dos CRAS DF se mostram extremamente precárias. No
caso do CRAS do Paranoá (em anexo), por exemplo, há paredes com infiltração e mofo, além
de muitas outras questões como interruptores que não funcionam de forma correta de modo a
ocasionar choques elétricos, fatos que causam bastante angústia haja vista a Lei Orgânica do
Distrito Federal, em seu artigo 220, determinar que a aplicação e a distribuição dos recursos
para a assistência social serão realizadas com bases nas demandas sociais e previstas no plano
plurianual, nas diretrizes orçamentárias e no orçamento anual.

Diante do exposto e em razão da gravidade do assunto, encaminho o presente ofício
para que, caso assim entenda, este Parquet promova a escorreita investigação dos fatos,
tomando as providências necessárias para tanto.

Ao fim e ao cabo, renovo protestos de estima e consideração.

 

Atenciosamente,

 

DEPUTA DO LEANDRO GRASSDEPUTA DO LEANDRO GRASS
REDE Sustentabilidade

 
Ao Excelentíssimo Senhor
MA RCOS FELIPE PINHEIRO LIMAMARCOS FELIPE PINHEIRO LIMA
Procurador-Geral do Ministério Público de Contas do Distrito Federal
Anexo do Palácio Costa e Silva - Praça do Buriti - 8º andar - CEP 70.075-901 - Brasília-DF

Documento assinado eletronicamente por LEANDRO ANTONIO GRASS  PEIXOTO LEANDRO ANTONIO GRASS  PEIXOTO - Matr.-  Matr.
0015400154, Deputado(a) Distr italDeputado(a) Distr ital , em 07/06/2021, às 18:01, conforme Art. 22, do Ato do Vice-
Presidente n° 08, de 2019, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº
214, de 14 de outubro de 2019.
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SECRETARIA 
DE DESENVOLVIMENTO 

SOCIAL 
 

 

RELATÓRIO DE SOLICITAÇÃO DE MANUTENÇÃO E REPARO 

CRAS PARANOÁ 

 

1. NATUREZA DO IMÓVEL 

 

 O CRAS Paranoá ocupa espaço cedido.   
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SECRETARIA 
DE DESENVOLVIMENTO 

SOCIAL 
 

 

2. NECESSIDADE DE REFORMA E REPAROS 

 

 CERCA/MURO: Necessidade de reparo de partes da cerca. A tela de apresenta alguns buracos; 

necessidade de pintura.. 

 

 

 
 

 

 

 
 

Anexo  (0441628)         SEI 00001-00018078/2021-95 / pg. 4Anexo  (0818547)         SEI 00001-00023870/2022-42 / pg. 9



SECRETARIA 
DE DESENVOLVIMENTO 

SOCIAL 
 

 

 

 PARTE ELÉTRICA:  A instalação é precária e algumas lâmpadas queimam nas mesmo locais repetidas 

vezes. Algumas tomadas não funcionam. Existe interruptores que não funcionam corretamente 

acarretando choques elétricos. Necessita de substituição de alguns reatores de lâmpadas. 

 

 

 

 

 

 

Anexo  (0441628)         SEI 00001-00018078/2021-95 / pg. 5Anexo  (0818547)         SEI 00001-00023870/2022-42 / pg. 10



SECRETARIA 
DE DESENVOLVIMENTO 

SOCIAL 
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SECRETARIA 
DE DESENVOLVIMENTO 

SOCIAL 
 

                                

 PARTE HIDRAULICA: O encanamento é antigo e apresenta infiltrações. Faltam torneiras e registros. 
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SECRETARIA 
DE DESENVOLVIMENTO 

SOCIAL 
 

 

 

 
 

 

 

 PORTAS E JANELAS:  

 

 As portas necessitam de troca de fechaduras, rodas e maçanetas. 

 Troca de 05 janelas da unidade, pois são do tipo basculante e não garantem ventilação 

nem iluminação adequada; 

 Pintura das portas internas; 

 Troca da porta externa da sala coletiva, pois é de madeira e está estragada; 

 Mudança do local da instalação das janelas dos banheiros, pois hoje estão dentro de 

outros cômodos; 

 Retirada da janela da sala de almoxarifado, pois atualmente a janela dá para dentro 

da sala coletiva; 

 Instalação de uma nova janela na sala do almoxarifado. 
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SECRETARIA 
DE DESENVOLVIMENTO 

SOCIAL 
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SECRETARIA 
DE DESENVOLVIMENTO 

SOCIAL 
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SECRETARIA 
DE DESENVOLVIMENTO 

SOCIAL 
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SECRETARIA 
DE DESENVOLVIMENTO 

SOCIAL 
 

 

 

 PISO: O piso necessita de reparo ou troca imediata pois apresenta partes desniveladas, manchadas e 

descascada em diversos pontos. Limpeza para retirar manchas. Algumas peças de cerâmica 

quebradas. 
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SECRETARIA 
DE DESENVOLVIMENTO 

SOCIAL 
 

 
 

 

 PAREDES:  

 As paredes estão com infiltração. Apresenta mofo e partes descascadas. É necessária reforma 

e pintura em toda unidade.  
 Fechamento de frestas na parede de atividades coletivas; 
 Reboco na parede de sala coletiva. 
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SECRETARIA 
DE DESENVOLVIMENTO 

SOCIAL 
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SECRETARIA 
DE DESENVOLVIMENTO 

SOCIAL 
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SECRETARIA 
DE DESENVOLVIMENTO 

SOCIAL 
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SECRETARIA 
DE DESENVOLVIMENTO 

SOCIAL 
 

 TELHADOS: Necessidade de instalação de placas de acrílico do telhado, troca de placas de concreto, 

limpeza de calhas, instalação de filtros de calhas e limpeza do telhado. Avaliação para identificação 

de problemas que podem estar ocultos no período de seca, pois há goteiras na sala coletiva 

em dias de chuva.                                  
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SECRETARIA 
DE DESENVOLVIMENTO 

SOCIAL 
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SECRETARIA 
DE DESENVOLVIMENTO 

SOCIAL 
 

 

 

 OUTROS: 

 Reparo no calçamento da área externa. Atualmente é feito com britas, mas a 

quantidade é insuficiente para o local. 

 A unidade precisa da visita de um arquiteto para planejamento do reordenamento 

dos espaços, considerando que o espaço atual é inadequado e insuficiente para a 

realização das atividades do CRAS. A realização desse projeto impacta totalmente o 

preenchimento do quadro de instalações. 

 Mudança do local de instalação do ar-condicionado, para permitir que as janelas das 

salas sejam abertas; 

 Forro na sala coletiva; 

 Os pontos de redes da unidade foram feitos com a instalação de canaletas, sendo 

que muitas estão quebradas.  

 Vários pontos com fiação exposta e improvisada. Necessário revisão dos pontos 

atuais para avaliação de alternativas para melhoria dos pontos atuais 
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SECRETARIA 
DE DESENVOLVIMENTO 

SOCIAL 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

3. NECESSIDADE DE INSTALAÇÃO 

 

 AR CONDICIONADO:  instalação de no mínimo 6 ares condicionados. 

 LINHA TELEFÔNICA: instalar mais uma linha  

 PONTO DE INTERNET:  Definição do total de novos depende da possibilidade de ampliação de 

espaços ou mudança de destinação de salas. Considerando a necessidade urgente de 

instalação de um Secat, faz-se necessário a instalação de no mínimo 06 pontos de rede 
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SECRETARIA 
DE DESENVOLVIMENTO 

SOCIAL 
 

 

 

 

 

 

4. NECESSIDADE DE AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO 

 

 02  blocos (1 feminino e 1 masculino, incluindo banheiro com acessibilidade) 

 Instalação de brinquedos para crianças na área externa 

 Cobertura na área externa. 
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3 1 2 5 1 2 10.277 585 3 1 2 NÃO SIM 

2 0 0 3 2 2 3.115 509 1 1 2 NÃO SIM 

2 0 1 7 3 4 134.136 30,85% 13.798 685 0 1 2 NÃO SIM 

3 2 1 4 2 3 134.255 R$ 3.642,60 3.498 2,07 38,42% 7.250 958 0 0 0 NÃO SIM 

3 0 2 4 1 1 60.325 R$ 925,80 5.932 3,51 63,32% 11.338 627 0 2 3 NÃO SIM 

1 0 0 2 1 4 23.917 R$ 2.381,10 2.540 1,5 43,58% 5.246 293 0 1 2 NÃO SIM 

2 3 2 3 1 1 66.138 R$ 826,80 6.406 3,8 40,81% 10.636 368 1 0 4 NÃO SIM 

2 1 1 4 3 7
177.986 R$ 1.140,20 18.246 10,81 48,46%

19.200 1.092 2 1 3 NÃO SIM 

0 0 2 3 1 4 12.380 951 2 2 3
NÃO SE 
APLICA 

NÃO SE 
APLICA 

2 2 0 4 1 7 128.647 R$ 857,60 7.832 4,64 46,22% 17.778 1.465 2 1 2 SIM NÃO

0 2 0 5 1 4 42.691 R$ 1.310,40 4.892 2,9 60,22% 8.382 778 1 0 1 NÃO SIM 

1 1 1 4 2 1 83.996 R$ 797,10 3.989 2,36 40,04% 7.358 455 1 1 2 SIM NÃO

2 1 0 4 1 2 231.893 R$ 992,30 17.298 10,25 49,13% 7.098 359 2 2 3 NÃO SIM 

3 1 0 2 1 3 23.395 1.127 1 1 2 NÃO SIM 

4 3 0 4 2 3 124.661 R$ 977,00 9.068 5,37 44,93% 14.067 54 2 2 2 NÃO SIM 

4 2 6 2 3 2 119.293 R$ 1.351,20 7.503 4,45 47,78% 12.524 926 0 0 0 NÃO SIM 

0 2 1 4 2 2 67.537 R$ 2.129,30 5.293 3,14 47,25% 7.548 428 2 1 2 NÃO SIM 

2 0 1 2 1 2 76.109 R$ 2.362,20 2.851 1,69 26,73% 7.117 452 1 1 3 NÃO SIM 

0 0 1 6 3 3
205.689 R$ 2.206,60 11.968 7,09 43,48%

13.201 638 2 2 1 NÃO SIM 

1 1 1 3 1 1 7.151 174 1 0 2 SIM NÃO

2 1 2 1 1 1 8.802 834,2 1.451 0,86 39,08% 4.741 404 0 0 3 NÃO SIM

51 28 31 105 46 83 344 2.604.231 - 165.844 - -% 290.233 17095 32 25 53 - -
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[1]  (PDAD DF/2018)

[2]  (PDAD DF/2018)

[3] EM RELAÇÃO AO TOTAL DE FAMÍLIAS NO CADASTRO ÚNICO NO DF 

[4] NO CADASTRO ÚNICO 

[5] DADOS EXTRAÍDOS DO SISTEMA SIDS 
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO DISTRITO FEDERAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

Representação nº 14/2021-G4P/ML 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Ministério Público de Contas, no exercício de seu mister, com fulcro no art. 

85 da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF, arts. 1º, XIV e 76 da Lei Complementar nº 

1/1994 e art. 54, I2, do Regimento Interno do e. Tribunal de Contas do Distrito Federal, vem 

oferecer a seguinte 

 

 

 

 

 

 

 

REPRESENTAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

para que o Plenário determine a apuração dos fatos a seguir descritos. 

 

 
 

1
 ML12 

2 Resolução nº 296, de 15 de setembro de 2016. 
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I – INTRODUÇÃO 

 

Como é de conhecimento deste Tribunal, os efeitos decorrentes da pandemia 

provocada pelo Covid-19 trouxeram a necessidade de aumento e aprimoramento na promoção 

de medidas de enfrentamento governamental em diversas áreas, dentre elas a de saúde, 

econômico-social e socioassistencial.  

 

Neste último, no campo da proteção social, a desaceleração da economia3, o 

aumento da inflação4, o crescimento do desemprego5 e as mudanças no cotidiano da população 

têm agravado a situação de vulnerabilidade de boa parte da população, expondo-a a 

condições de desproteção econômica e social, apesar do pagamento de auxílios emergenciais 

por parte dos Poderes Executivo Federal e Distrital. 

 

Sabe-se que situações de calamidade e emergência afetam especialmente a 

parcela da população que vivencia mais de perto as drásticas consequências da desigualdade 

social, o que faz demandar do Estado a prestação de serviço de atendimento às famílias e aos 

indivíduos que se encontram em condições de grave vulnerabilidade, cujos riscos de 

sobrevivência e de agravos são mais evidentes. Nesse contexto de pandemia e de aumento da 

demanda por serviços de proteção social básica6, urge a necessidade de as políticas públicas 

socioassistenciais adaptarem suas ações e implementarem inovações para garantir a proteção à 

população. 

 

No âmbito do Distrito Federal, os Centros de Referência de Assistência Social 

– CRA’s são unidades essenciais, criadas por meio do Decreto nº 29.003/20087 e vinculadas à 

Secretaria de Desenvolvimento Social do DF – SEDES/DF, no provimento de atenção às 

famílias e às comunidades desprotegidas, especialmente às impactadas pelos efeitos 

provocados pela pandemia. 

 

De acordo com o art. 2º da Portaria SEDES nº 50/20098, os CRA’s são unidades 

públicas estatais, do Sistema Único de Assistência Social – SUAS, responsáveis pela oferta de 

serviços continuados de proteção social básica de assistência social a famílias, seus membros, 

grupos e a indivíduos em situação de vulnerabilidade. 

 

Após o início da pandemia, sabe-se que houve um aumento significativo do 

quantitativo de famílias que tem buscado atendimento nos serviços prestados pelos CRA’s, uma 
 

3 https://g1.globo.com/economia/noticia/2021/04/13/brasil-e-unica-grande-economia-em-desaceleracao-em-

2021-aponta-ocde.ghtml  
4 https://economia.ig.com.br/2021-03-08/inflacao-no-brasil-cresce-quase-30-em-um-ano-aponta-fgv.html  
5 https://www.correiobraziliense.com.br/economia/2021/07/4934787-desemprego-segue-em-alta-e-chega-a-147-

milhoes-de-brasileiros.html  
6 Em 47.66% dos municípios houve aumento no atendimento pela Proteção Social Especial de situações de 

violação de direitos e riscos sociais relacionados com o impacto da Pandemia (Relatório de Diretrizes e 

Orientações Gerais para preparação dos Centros de Referência de Assistência Social – CRA’s em contextos de 

Calamidades e Emergências e da pandemia da Covid-19 - https://www.unicef.org/brazil/relatorios/preparacao-

dos-cras-em-emergencias-diretrizes-e-orientacoes) 
7 Dispõe sobre a estrutura administrativa da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Transferência de 

Renda do Distrito Federal – atualmente Secretaria de Desenvolvimento Social – SEDES/DF. 
8 Dispõe sobre o funcionamento e organização dos Centros de Referência de Assistência Social, no âmbito do DF. 
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vez que tiveram suas condições de subsistência afetadas devido à restrição de circulação de 

pessoas, ao fechamento dos comércios, à suspensão de realização de eventos, dentre outras 

medidas implementadas pelo Governo para conter a proliferação do novo coronavírus. 

 

Sendo assim, tendo em vista a necessidade de atendimento adequado a famílias 

e a indivíduos em situação de vulnerabilidade e risco social, agravada principalmente pela atual 

crise sanitária, este Parquet solicitou9 informações, junto aos CRA’s, questionando: a) o local 

de funcionamento dessas unidades; b) sua estrutura física; c) quantidade de servidores; d) 

suficiência dos insumos, mobiliário e equipamentos, dentre outras informações que buscavam 

avaliar se as condições físicas e estruturais dessas unidades estariam implementadas de maneira 

adequada ao propósito a que se destinam. 
 

Da leitura das respostas remetidas10, foi possível verificar em algumas unidades 

uma indesejada precariedade das instalações físicas para a realização das atividades 

indispensáveis ao pleno atendimento de seu público-alvo. 

 

Nesse ínterim, o Parquet de Contas tomou conhecimento, por intermédio do 

Ofício nº 263/2021-GAB11, de 7/6/2021, de autoria do i. Deputado Leandro Grass, da 
existência de problemáticas atinentes ao quantitativo de servidores contratados e à 

infraestrutura dos CRA’s, em especial da unidade do Paranoá, que estariam limitando e até 

mesmo obstando o funcionamento deste serviço público de proteção social. 

 

Tais indícios sugerem o descumprimento das competências materiais 

atribuídas ao Poder Público e, por consequência, inobservância de preceito fundamental 

encartado na Constituição de 1988 e em demais normativos, qual seja: a prestação de 

assistência social à população vulnerável por parte do Distrito Federal. 

 

A propósito, como será detalhado na sequência desta Representação, merecem 

relevo as situações de maior gravidade identificadas, problemas que vão além da precariedade 

das instalações físicas, como a sobrecarga de ocorrências e carência de pessoal para 

apreciá-las, bem como a ausência de salas reservadas para atendimento digno dos 

assistidos.  

 

Essas irregularidades, no sentir do MPC/DF, acabam por impedir o exercício 

pleno dos direitos previstos legalmente e, por conseguinte, podem representar omissão 

indevida da Administração Pública distrital, o que, evidentemente, evoca a atuação do 

TCDF para adoção de providências de sua alçada necessárias para o exato cumprimento da lei. 

 

 

II – DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

 

É cediço que a assistência social, por disposição constitucional (art. 203), 

constitui-se em prestação estatal “a quem dela necessitar, independentemente de contribuição 

à seguridade social, e tem por objetivos: 
 

9 Ofícios MPC/GPG nºs 51, 23, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 137, 138, 140, 141 e 509/2021. 
10 Anexo 2. 
11 Anexo 1.  
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I - a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice; 

II - o amparo às crianças e adolescentes carentes; 

III - a promoção da integração ao mercado de trabalho; 

IV - a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção 

de sua integração à vida comunitária; 

V - a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de 

deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover à própria 

manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei.” 

 

Trata-se de verdadeira política social, com um campo protetivo demarcado pela 

garantia de renda, de convivência familiar e comunitária, acolhimento, autonomia, apoio e 

auxílio. Esses direitos estão previstos no arcabouço normativo do Sistema Único de 

Assistência Social - SUAS12 e reconhecidos como fundamentais na estrutura de proteção e 

seguridade social no Brasil.  

 

 Os fatos trazidos à baila denotam possível descumprimento do dever material 

do Estado, com assento constitucional. Nesse giro, oportuno rememorar que o rol de direitos 

sociais encartado no art. 6º da CF/1988 alberga a assistência social à população vulnerável.  

 

 A interpretação autêntica do conceito indeterminado invocado define assistência 

social como a prestação não onerosa de serviços aos necessitados. Ainda, a dicção do art. 203, 

I e II, da Carta Maior, como citado, estabelece que a atividade estatal, entre outros objetivos, 

busca a proteção de núcleos essenciais ao desenvolvimento da sociedade brasileira, como 

exemplo as famílias, crianças e adolescentes carentes.  

 

O tratamento constitucional da matéria revela a essencialidade das atividades 

estatais realizadas para consecução da proteção aos desamparados. Nessa esteira, o art. 23, X, 

da CF/1988 elenca o combate às causas de pobreza e aos fatores de marginalização, mediante 

a promoção da integração social dos setores desfavorecidos, no rol de competências comuns 

dos União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.  

 

 Ademais, a leitura sistemática da Carta de 1988 permite concluir que a 

assistência social busca a concretização da dignidade da pessoa humana, que é fundamento 

da República Federativa do Brasil, nos termos do art. 1º, III, da CF/1988, bem como o alcance 

dos objetivos fundamentais encartados no art. 3º, I, III e IV. 

 

Não se pode olvidar que, na esteira do tratamento constitucional da matéria, o 

art. 4º da Lei nº 8.212/1991, que dispõe sobre a organização da Seguridade Social, institui Plano 

de Custeio e dá outras providências, estabelece que:  

 
“Art. 4º A Assistência Social é a política social que provê o atendimento das 

necessidades básicas, traduzidas em proteção à família, à maternidade, à infância, à 
 

12 Sistema público estatal que organiza a gestão descentralizada e participativa para prover proteção social não 

contributiva, por meio das ofertas de serviços, programas, projetos e benefícios, observando os impactos causados 

no contexto familiar e sócio territorial em relação às demandas, necessidades e consequências nas relações 

intrafamiliares ligadas à fragilidade de vínculos, exposição à violência, perda de renda, dentre outras 

vulnerabilidades, violações e desproteções. 
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adolescência, à velhice e à pessoa portadora de deficiência, independentemente de 

contribuição à Seguridade Social. 

Parágrafo único. A organização da Assistência Social obedecerá às seguintes 

diretrizes:  

a) descentralização político-administrativa; 

b) participação da população na formulação e controle das ações em todos os níveis.”  

(Grifos acrescidos).  

 

Ainda, vale mencionar o preconizado no art. 220 da Lei Orgânica do Distrito 

Federal – LODF, in verbis: 

 
“Art. 220. As ações governamentais na área da assistência social serão financiadas 

com recursos do orçamento da seguridade social do Distrito Federal, da União e de 

outras fontes, na forma da lei. 

Parágrafo único. A aplicação e a distribuição dos recursos para a assistência social 

serão realizadas com base nas demandas sociais e previstas no plano plurianual, nas 

diretrizes orçamentárias e no orçamento anual.” (Grifos acrescidos) 

 

Conforme já elucidado nesta Representação, os CRA’s são unidades de proteção 

social básica do SUAS, criados com o objetivo de prevenir a ocorrência de situações de 

vulnerabilidades e riscos sociais por meio do fortalecimento de vínculos familiares e 

comunitários e da ampliação do acesso aos direitos de cidadania13. 

 

 Nos CRA’s, toda a população em situação de vulnerabilidade e risco social 

recebe atendimento no serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família – PAIF14, por 

meio do qual pode também acessar outros serviços, benefícios, programas e projetos 

socioassistenciais. Dada a sua capilaridade, estes Centros se caracterizam como uma das 

principais portas de entrada do SUAS, tornando-os relevantes unidades que possibilitam o 

acesso de inúmeras famílias aos serviços, benefícios e projetos de assistência social. 

 

 No âmbito do DF, as competências dos CRA’s foram estabelecidas no 

Regimento Interno da SEDES/DF15, dentre as quais destaco: 

 
“I - ofertar serviços, programas e projetos socioassistenciais de proteção social básica 

às famílias no território de referência; 

II - articular e promover a gestão da rede de serviços socioassistenciais afetos à 

Proteção Social Básica no território de abrangência;  

III - executar obrigatória e prioritariamente o Serviço de Proteção e Atendimento 

Integral à Família - PAIF no território de abrangência;  
 

13 O CRA’s tem por função ofertar, de forma exclusiva e obrigatória, o Programa de Atenção Integral à Família 

– PAIF (principal serviço de Proteção Social Básica, ao qual todos os outros serviços desse nível de proteção 

devem articular-se, pois confere a primazia da ação do poder público na garantia do direito à convivência familiar 

e assegura a matricialidade sociofamiliar no atendimento socioassistencial, um dos eixos estruturantes do SUAS). 
14 O Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família – PAIF é uma oferta exclusiva dos CRA’s que 

consiste no trabalho social com famílias, de caráter continuado, com a finalidade de fortalecer a função protetiva 

das famílias, prevenir a ruptura de vínculos, promover o acesso e o usufruto de direitos e contribuir na melhoria 

da qualidade de vida. 
15 Decreto nº 38.362/217 – Aprova o Regimento Interno da então Secretaria de Estado do Trabalho, 

Desenvolvimento Social, Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos do Distrito Federal - SEDESTMIDH. 
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IV - realizar a inclusão de famílias no Cadastro Único e a atualização cadastral, nos 

termos da legislação vigente;  

V - realizar e implementar em conjunto com a Coordenação de Gestão de Transferência 

de Renda e Cadastro Único ações de cadastro único e transferência de renda;  

VI - acompanhar as famílias de programas de transferência de renda continuada, 

Benefício de Prestação Continuada - BPC, benefícios eventuais e demais famílias das 

ações de proteção social básica, no Serviço de Proteção e Atendimento Integral à 

Família - PAIF, em suas necessidades específicas;  

VII - promover ações integradas entre o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à 

Família - PAIF e as ações de Segurança Alimentar e Nutricional;  

VIII - referenciar, apoiar e acompanhar o Serviço de Convivência e Fortalecimento de 

Vínculos no território de abrangência;  

IX - mapear e articular com outros equipamentos de proteção social e das demais 

políticas públicas presentes no território para operacionalizar ações integrais e 

sustentáveis;  

X - mapear, organizar e disponibilizar sistematicamente dados e informações da rede 

socioassistencial, indicadores de atendimento e busca ativa de seu território de 

abrangência;  

XI - elaborar diagnóstico socioterritorial da incidência e complexidade das situações 

de vulnerabilidade social no território de abrangência, realizando a Vigilância Social 

e para o planejamento de ações preventivas no território;  

XII - utilizar as bases de dados e informações disponíveis pelo CRAS e os dados do 

Cadastro Único e demais sistemas de informações, para o planejamento de ações 

preventivas no território;  

XIII - divulgar informações e orientações sobre os serviços, programas, projetos e 

benefícios socioassistenciais do Sistema Único de Assistência Social - SUAS, sobre os 

programas de transferência de renda e demais serviços públicos, ofertados pela rede 

pública e privada do território;  

XIV - preencher o formulário do Censo do Sistema Único de Assistência Social - 

CENSO SUAS anualmente;  

XV - inserir nos sistemas afins os dados de atendimento do Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos da execução direta e indireta;  

XVI - observar as orientações técnicas e metodológicas das legislações vigentes para 

planejamento, organização, implementação e avaliação do Serviço de Proteção e 

Atendimento Integral à Família;  

XVII - participar do planejamento de programas e projetos socioassistenciais e demais 

ações de desenvolvimento social a serem implementadas na sua área de abrangência;  

XVIII - coordenar e promover a constituição de fóruns permanentes de discussão da 

política de assistência social no seu território de abrangência;  

XIX - incentivar a participação dos usuários da assistência social no planejamento e 

na avaliação da implementação das ações, bem como em organizações e movimentos 

comunitários;  

XX - zelar e acompanhar a aplicação dos recursos financeiros destinados aos 

programas, projetos e demais ações de assistência social, no âmbito de sua atuação; e  

XXI - executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação.” 

 

  Como toda e qualquer unidade que oferta serviços públicos, o funcionamento 

dos CRA’s pressupõe a organização do trabalho de suas equipes de referência e o planejamento 

das ações, sendo indispensáveis um espaço físico apropriado, bem como recursos materiais 

e humanos adequados para a escorreita operacionalização dessas unidades. 
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Oportuno registrar que a questão da precariedade foi abordada pelo Parquet na 

atuação dos Conselhos Tutelares do DF, alvo da Representação nº 15/2019-G4P (Processo 

nº 21.944/2019), culminando na prolação da Decisão nº 1.932/2020 pelo Tribunal, in verbis: 

 
“O Tribunal, por unanimidade, de acordo com o voto do Relator, decidiu:  

I – dar provimento ao pedido de reexame formulado pelo Ministério Público junto à 

Corte – MPC/DF, Peça 3;  

II – em consequência, reformar a Decisão nº 20/2020, Peça 24, para determinar, 

observado o disposto na Resolução nº 333, de 29 de abril de 2020, em especial seu 

artigo 3º, inciso III, a realização de auditoria para verificar a regularidade no 

funcionamento dos Conselhos Tutelares do Distrito Federal, englobando entre outros 

temas:  

a) a conformação física da infraestrutura das instalações dos Conselhos Tutelares do 

Distrito Federal;  

b) a adequação do quantitativo de servidores de apoio para o desenvolvimento a 

contento das atividades dos Conselhos Tutelares; e  

c) o estudo e a avaliação da necessidade da criação de novos Conselhos Tutelares 

para o atendimento a contento de todas as Regiões Administrativas do Distrito 

Federal, em observância ao art. 132 do ECA e art. 3º da Resolução n.º 139/2010-

CONANDA;  

III – autorizar:  

a) o envio de cópia desta decisão ao Núcleo de Recursos – NUREC, como forma de 

viabilizar os correspondentes registros;  

b) o retorno dos autos à Secretaria de Fiscalização de Áreas Sociais e Segurança 

Pública – SEASP, para as providências de alçada.” (Grifos acrescidos) 

 

  Para o efetivo funcionamento dos CRA’s, é imprescindível que o Estado os 

proveja com toda a estrutura necessária ao desenvolvimento de suas atividades, sob pena de, 

não o fazendo, ensejar o descumprimento de mandamento constitucional, além de 

representar descrédito deste serviço público essencial. 

 

  Tanto é assim que a Portaria SEDES/DF nº 51/2009 estabelece que “o Centro 

de Referência de Assistência Social – CRAS deve propiciar ambiente acolhedor de forma a 

facilitar a expressão de necessidades e opiniões, com espaço para atendimento individual que 

garanta privacidade e preserve a integridade e a dignidade das famílias, seus membros e 

indivíduos” e que “as instalações físicas dos CRA’s devem ser compatíveis com os serviços 

neles ofertados”. 

 

  Sem embargo, conforme as evidências identificadas nos expedientes remetidos 

pela jurisdicionada em resposta aos questionamentos formulados pelo Parquet, os CRA’s têm 

apresentado uma série de problemáticas no que se refere à infraestrutura e ao quantitativo 

de pessoal contratado que os compõe. 

 

  Nessa toada, destaco a situação da unidade do Paranoá, em que o imóvel 

utilizado para o desempenho de suas atividades não possui espaço apropriado para a plena 

realização das atividades de sua competência. 
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  Consoante as fotos em anexo16, a infraestrutura da referida unidade se mostra 

precária. Há paredes com infiltração e mofo; necessidade de reparo de partes da cerca de 

proteção; tomadas e interruptores que não funcionam devidamente; encanamento antigo que 

apresenta infiltrações, dentre outros gargalos que limitam a execução de seus objetivos. 

Destaco, também, que sequer há espaço para salas de espera, de recepção, bem como salas 

privativas destinadas ao atendimento individualizado de vulneráveis, fato que, além de 

expô-los ao constrangimento, pode mitigar a prestação efetiva da proteção estatal.   

 

  A situação da unidade do Paranoá é ainda agravada em razão da sobrecarga de 

atendimentos e carência de pessoal para atender a demanda da região. Tomando como 

parâmetro os registros no Sistema de Desenvolvimento Social – SIDS, identifica-se que “na 

Região Administrava do Paranoá existem cerca de 10.636 famílias referenciadas, sendo 

necessárias no mínimo 02 equipes de referência para cobertura desse território que possui uma 

grande área rural”17.  

 

  Ressalto, ainda, que “o CRAS Paranoá possui 5.341 pessoas que aguardam 

vaga para atendimento, segundo dados extraídos pelo Módulo de Gestão de Demandas nos 

CRAS, o que demonstra a importância de ter uma unidade de fácil acesso para a população e 

que garanta a estrutura básica adequada em conformidade com as normativas nacionais, em 

especial as Orientações Técnicas dos CRAS”.18 

 

  Em tempo, de bom alvitre sublinhar que o déficit identificado pode ser 

consectário da insuficiência de pessoal nos quadros da Secretaria gestora, visto que a atividade 

desempenhada nos CRA’s demanda, essencialmente, o desempenho das funções desenvolvidas 

pelos servidores responsáveis pela organização e articulação das unidades da rede 

socioassistencial.  

 

  Sobre o tema, informo que este Ministério Público de Contas tem recebido 

constantemente denúncias19 a respeito da carência de pessoal pertencente do quadro da 

SEDES/DF para atender às demandas de atividades executadas pelo órgão. Sobre esse ponto, 

ressalta-se que está vigente concurso público20 para o provimento dos cargos de Especialista e 

Técnico em Assistência Social, conduzido pela SEDES/DF mediante o Edital nº 1/2018, 

publicado no DODF de 27/11/2018. Em que pese a jurisdicionada estar envidando esforços para 

convocar todos os aprovados para o preenchimento dos cargos vagos, a recomposição do quadro 

de pessoal da Pasta, segundo o teor das denúncias, não estaria sendo suficiente para garantir o 

pleno cumprimento de suas atribuições, mormente a crescente demanda por atividades dessa 

natureza ante o atual cenário de calamidade pública. 

 

  Afora isso, os fatos denunciados levantam a possibilidade de que a SEDES/DF 

estaria privilegiando a execução de suas atribuições por terceiros, por meio de convênios e 
 

16 Anexo 1. 
17 Ofício nº 144/2021-SEDES/SUBSAS/CPSB/DAIF/CRASP (Anexo 2, fl. 2) 
18 Ofício nº 144/2021-SEDES/SUBSAS/CPSB/DAIF/CRASP (Anexo 2, fl. 2) 
19 Anexo 3. 
20 Consoante o narrado nos fatos denunciados, o último concurso público realizado não estaria recompondo 

efetivamente a defasagem do quadro de pessoal da SEDES/DF, advindo do desligamento de servidores por 

demissão, exoneração de cargo efetivo a pedido, falecimento, posse em outro cargo inacumulável e aposentadorias. 
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outros instrumentos congêneres, sem que haja qualquer tipo de rigor e controle na execução 

das referidas atividades, fato que denotaria afronta a eventual direito subjetivo de candidatos 

aprovados no certame deflagrado pelo Edital nº 1/201821. 

 

  Fatos semelhantes são também verificados no Centro de Referência de 

Assistência Social do Plano Piloto. Em resposta aos questionamentos feitos pelo Parquet, foi 

informado22 que o déficit de pessoal estaria comprometendo diretamente o desempenho dos 

serviços daquela unidade.  

 

 Ainda, consta que a estrutura física da unidade é compartilhada com outro 

Centro, havendo espaços comuns que interferem na organização da unidade, especialmente em 

período de pandemia. A área de recepção da unidade não possui janelas e espaço físico 

adequado para manter o distanciamento social, tampouco contém cadeiras em quantidade 

suficientes para acomodar todos os assistidos; conta com apenas uma sala de atendimento 

particularizado; a ventilação das salas não é adequada e não há saída de emergência na unidade. 

 

O Ministério Público repisa que o atual contexto de calamidade traz novas 

demandas ao Estado, tendo em vista o agravamento das situações de vulnerabilidade, exigindo 

dos serviços de assistência social respostas nas proteções básica e especial, envolvendo o 

conjunto de seus serviços, programas, projetos e benefícios em prol dos novos públicos que 

agora requerem proteção. 

 

  Ademais, consta da documentação encaminhada o Relatório nº 10/2020-

SEDES/GAB/SUAG/GTLAE23 referente à vistoria realizada na data de 3/11/2020 naquela 

unidade. No documento, restou apontada a necessidade de realização de alguns serviços de 

reparos e manutenção, como também a reforma parcial visando garantir a plena capacidade e a 

condição de funcionamento contínuo, seguro e confiável de seu ambiente de trabalho. 

 

  Todos esses fatos, exaustivamente evidenciados nas documentações remetidas, 

na visão do MPC/DF, podem ensejar a descrença da população na efetividade da atuação dos 

CRA’s, o que, em certa medida, dificulta o desempenho das funções desses Centros e a oferta 

com qualidade de serviços socioassistenciais. 

 

  Já no Centro de Referência de Assistência Social do Gama, também 

questionado pelo Parquet24, foi informado que a estrutura física, por ser muito antiga, apresenta 

danos e reparos que necessitam de resolução, como por exemplo, reparos na parte elétrica e 

hidráulica, devido à recorrente falta de energia; banheiros em precárias condições de uso; 

infiltrações; dentre outros25. 

 

 Em Samambaia Sul, por sua vez, com base nas informações do Relatório de 

Vistoria realizada na unidade, foi apontada relação de manutenção e reparos necessários na 

edificação do Centro, dentre os quais destaco: calçadas quebradas; banheiro improvisado; forro 
 

21 Anexo 3, fls. 6 a 11 
22 Ofício nº 527/2021-SEDES/GAB/ASSESP (Anexo 2, fl. 155) 
23 Anexo 2, fl. 160. 
24 Ofício nº 61/2021-MPC/PG (Anexo 2, fl. 83). 
25 Anexo 2, fl. 79. 
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interno com rachaduras e aberturas; paredes com infiltrações; paredes e divisórias danificadas, 

com buracos; pontos de internet sem funcionamento; portas e janelas sem trancas e com vidros 

quebrados26. 

 

 Vê-se, pois, que se mostram precárias as condições físicas, estruturais e humanas 

colocadas à disposição de alguns CRA’s para o desempenho de suas funções, fato que pode os 

impedir de executar a contento suas atribuições, tornando-os, muita das vezes, meros 

instrumentos formais para a população que busca proteção junto ao Estado. 
 

  O espaço físico constitui fator determinante para o reconhecimento de cada 

Centro de Referência como lócus no qual os direitos socioassistenciais são assegurados. Para 

tanto, devem ser organizados de modo que as famílias que vivem na região de sua abrangência 

o reconheçam como uma unidade pública que possibilita o acesso a direitos. Assim, é 

imprescindível que a infraestrutura e os ambientes dessas unidades respondam a requisitos 

mínimos para a adequada oferta dos serviços socioassistenciais de proteção social básica nele 

ofertados. 
 

Todo esse contexto denota a necessidade de atuação do TCDF, sobretudo para 

compelir o Poder Executivo a garantir o regular funcionamento e o atendimento adequado 

nos Centros de Referência de Assistência Social, haja vista o indício de violação aos 

princípios da legalidade e da eficiência. 

 

Parece clara a existência de irregularidade de natureza operacional relacionada 

às condições estruturais e de recursos humanos desses Centros, notadamente nas unidades 

mencionadas (Paranoá, Plano Piloto, Gama e Samambaia Sul), o que deflagra inobservância 

da obrigação positiva do Poder Público local prevista nos já destacados dispositivos 

constitucionais, legais e infralegais. 

 

 A situação precária das unidades mencionadas pode representar apenas um 

pequeno exemplo da realidade enfrentada pelos diversos CRA’s existentes no âmbito do DF, 

não sendo improvável aventar que essa situação também se mostre presente em outras unidades. 

Vale dizer, problemas na estrutura física e no quantitativo de pessoal podem estar presentes na 

maioria dos Centros de Referência instituídos na esfera distrital. 
 

   Repise-se que o Parquet não apenas reconhece como enaltece o papel 

desempenhado pelos Centros na atenção às famílias e às comunidades impactadas. Ao 

desempenhar funções preventivas, protetivas e proativas atribuídas à proteção social básica, 

os CRA’s figuram como instrumento público de referência para a população vulnerável, 

sobretudo no acesso aos benefícios socioassistenciais. 
 

 Portanto, zelar pelos atributos de funcionamento dos CRA’s significa, além de 

garantir um ambiente de caráter público adequado, conceber uma imagem de que os direitos 

socioassistenciais não possuam status inferior aos demais direitos sociais, bem como de que os 

destinatários dessa política possam reconhecê-los e acessá-los em qualquer região. 

 
 

26 Anexo 2, fl. 175. 
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  Assim sendo, caso não garanta uma estrutura adequada, bem como recursos 

humanos suficientes, a SEDES/DF poderá se encontrar em desconformidade com o interesse 

público, com a legalidade e com a eficiência, todos princípios reconhecidos no art. 19 da 

LODF. 
 

 Diante dessas circunstâncias, este Parquet entende que existe a necessidade de uma 

atuação sistêmica do TCDF, a ser executada por meio de procedimentos fiscalizatórios céleres e 

tempestivos, seja mediante inspeção ou auditoria que abranja os Centros de Referência de 

Assistência Social vinculados à SEDES/DF, de modo que alcance os fins esperados para solucionar 

os problemas identificados, abordando os seguintes objetivos: 

 

• avaliar a conformidade física da estrutura de funcionamento dos Centros de 

Referência de Assistência Social; 

• mapear os recursos físicos, de pessoal, material e financeiro disponíveis e 

necessários; 

• verificar a adequação do quantitativo de servidores de apoio para o 

desenvolvimento a contento das atividades dos CRA’s; 

• averiguar se a SEDES/DF estaria privilegiando a execução de suas atribuições 

por terceiros, por meio de convênios, parcerias e demais instrumentos 

congêneres, em detrimento de candidatos aprovados em concurso público e 

que estão aguardando nomeação; 

• concluir se as unidades estão em condições de efetivamente cumprir suas 

funções legalmente instituídas, bem como se há a necessidade de criação de 

novos CRA’s para o pleno atendimento de todas as regiões do DF. 

 

  Os indícios de irregularidades apontados nesta Representação demonstram a 

existência de problemas nos Centros de Referência de Assistência Social que atentam contra os 

princípios da eficiência, legalidade e interesse público, além de possivelmente comprometerem a 

racionalidade e operacionalidade administrativas, o que, na visão Ministerial, demanda a 

atuação desta Corte em sede de controle externo, conforme preconizado nos incisos V e XIX do 

artigo 1º do RI/TCDF. 

 

 

III – DO PEDIDO  

 

Ante todo o exposto e considerando que esta Corte de Contas é competente para 

apreciar a questão em comento, uma vez que a ela compete apurar indícios de irregularidade e 

ilegalidade de atos praticados pela Administração Pública, consoante o disposto no art. 1º e 76 

da Lei Complementar nº 1/1994, bem como zelar pela correta aplicação da Lei e dos recursos 

públicos, o Ministério Público de Contas requer ao Plenário que: 
 

I – conheça a presente Representação e seus anexos, determinando seu 

processamento em autos específicos, uma vez que estão presentes os requisitos 

de admissibilidade estabelecidos no art. 230, § 2º, do RITCDF; 

 

II – conceda prazo à SEDES/DF para que, nos termos do art. 230, § 7º, do 

RI/TCDF, apresente esclarecimentos acerca dos fatos narrados nesta peça;  
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III – encaminhe os autos ao Corpo Técnico para instrução processual; 

 

IV – autorize, desde já, a realização de procedimento fiscalizatório para 

verificação das irregularidades narradas nesta exordial. 

 

 

 

Brasília, 8 de julho de 2021. 

 

Marcos Felipe Pinheiro Lima 

Procurador-Geral 
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TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DAS SESSÕES

Sessão Ordinária Nº 5298, de 18/05/2022

TCDF/Secretaria das Sessões
Folha:............................
Processo:
00600-00006363/2021-13-e
Rubrica:........................

PROCESSO Nº 00600-00006363/2021-13-e

RELATOR : CONSELHEIRO MÁRCIO MICHEL ALVES DE OLIVEIRA

EMENTA  :  Representação  nº  14/2021-G4P/ML,  do  Procurador-Geral   do  Ministério  Público  junto  ao
Tribunal, Marcos Felipe Pinheiro Lima,, apontando falhas na estrutura de atendimento dos Centros de Referência
de Assistência Social - CRAS.

DECISÃO Nº 1931/2022

O Tribunal, por maioria, de acordo com o voto do Relator, decidiu: I – tomar conhecimento do Ofício nº 846/2021 –
SEDES/GAB (peça 14) encaminhado ao Tribunal pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social do Distrito
Federal-SEDES/DF, em atendimento ao item II da Decisão nº 2859/2021; II – no mérito, considerar parcialmente
procedente a Representação nº 14/2021-G4P/ML, ofertada pelo Procurador Marcos Felipe Pinheiro Lima (peça 4),
no que se refere aos aspectos da estrutura física e de pessoal dos CRAS; III – alertar a Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social do Distrito Federal-SEDES/DF quanto à necessidade de alocar as equipes de profissionais
dos CRAS conforme os quantitativos previstos na Norma Operacional Básica de Recursos Humanos do SUAS –
NOB-RH/SUAS, caso as recentes nomeações da pasta não tenham ainda suprido esta demanda; IV – autorizar: a) o
encaminhamento de cópia desta decisão, da Instrução e do relatório/voto do Relator à Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social do Distrito Federal-SEDES/DF e ao representante; b) a juntada de cópia das peças 1, 2, 3,
4 e 14 (e-DOCs 77AC53A6-e,  1920CC6E-e,  771B4E67-e,  C928063A-e e EAB6B4D5-c) aos autos do Processo
00600-00000575/2022-78 com vistas  a  subsidiar  futura fiscalização da matéria  objeto  da Representação n°
14/2021-G4P/ML; c)  o  arquivamento dos autos.  Parcialmente vencido o Conselheiro RENATO RAINHA, que
acompanhou o posicionamento do Relator e votou, também,  pelo acolhimento do Parecer nº 162/2022-G4P/ML1,
do Ministério Público junto à Corte.

Presidiu a sessão o Presidente, Conselheiro PAULO TADEU. Votaram os Conselheiros MANOEL DE ANDRADE,
RENATO  RAINHA,  INÁCIO  MAGALHÃES  FILHO,  MÁRCIO  MICHEL  e  ANDRÉ  CLEMENTE.  Participou  o
representante  do  MPjTCDF,  Procurador-Geral  em  exercício  DANILO  MORAIS  DOS  SANTOS.  Ausente  a
Conselheira ANILCÉIA MACHADO.

SALA DAS SESSÕES, 18 de Maio de 2022

João Batista Pereira De Souza
Secretário das Sessões

Paulo Tadeu Vale Da Silva
Presidente
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