
Nota sobre a convocação e realização da 
XII Conferência Nacional de Assistência Social em 2019

Considerando o debate que tem sido feito no âmbito do Con-
selho Nacional de Assistência Social quanto à possibilidade de 
não convocação da Conferência Nacional de Assistência Social em 
2019, conforme planejado, a Frente Nacional em Defesa do Siste-
ma Único de Assistência Social (SUAS) e da Seguridade Social, or-
ganização composta por diversas entidades e movimentos sociais, 
vem, por meio desta nota, manifestar-se em defesa da Conferência 
a partir de argumentos jurídicos, técnicos e políticos. 

1. ARGUMENTOS JURÍDICOS 
Na última reunião do Conselho Nacional de Assistência Social, 

ocorrida no mês de março, no momento em que foi pautada a con-
vocação da Conferência Nacional, em caráter extraordinário, a ser 
convocada para este ano, surgiu uma dúvida jurídica sobre o quó-
rum de votação que a legislação exige para essa matéria.

Consultando a Constituição Federal, a Lei Orgânica da Assis-
tência Social (LOAS), a Norma Operacional Básica do Sistema Úni-
co de Assistência Social (NOB/SUAS) e o Regimento Interno do 
Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS), verifica-se que:

a) A participação direta dos cidadãos é um fundamento do Es-
tado brasileiro, conforme o art. 1º da Constituição Federal:

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união 
indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, consti-
tui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos.

Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio 
de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição.

b) A participação da população, diretamente e por meio de 
organizações representativas, é estruturante no desenho consti-
tucional da Política de Assistência Social, conforme o art. 204 da 
Constituição Federal:

Art. 204. As ações governamentais na área da assistência social 
serão realizadas com recursos do orçamento da seguridade social, 
previstos no art. 195, além de outras fontes, e organizadas com 
base nas seguintes diretrizes:

II - participação da população, por meio de organizações repre-
sentativas, na formulação das políticas e no controle das ações em 
todos os níveis.

c) Uma das formas de concretização dessa participação é a 
Conferência Nacional de Assistência Social, em cujas diretrizes 
o CNAS deve se pautar para acompanhar a execução da política, 
apreciar e aprovar a proposta orçamentária na área da assistência 
social, conforme o art. 17,  § 4o da LOAS (Lei 8742/1993) e art. 116 
da NOB/SUAS 2012; 

Art. 17. (...)
§ 4o  Os Conselhos de que tratam os incisos II, III e IV do art. 

16, com competência para acompanhar a execução da Política de 

Assistência Social, apreciar e aprovar a proposta orçamentária, em 
consonância com as diretrizes das conferências nacionais, estadu-
ais, distrital e municipais, de acordo com seu âmbito de atuação, 
deverão ser instituídos, respectivamente, pelos Estados, pelo Dis-
trito Federal e pelos Municípios, mediante lei específica.  

Art. 116. As Conferências de Assistência Social são instâncias 
que têm como atribuições a avaliação da Política de Assistência 
Social e a definição de diretrizes para o aprimoramento do SUAS, 
ocorrendo no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios.     

d) A Conferência Nacional ocorrerá ordinariamente a cada 
quatro anos, mas pode ser convocada a cada dois anos, extraor-
dinariamente, pela deliberação da MAIORIA dos membros dos 
Conselhos de Assistência Social, conforme art. 117 da NOB/SUAS 
2012, o art. 24 do Regimento Interno do CNAS;

Art. 117. A convocação das Conferências de Assistência Social 
pelos Conselhos de Assistência Social se dará́ ordinariamente a 
cada 4 (quatro) anos.

§1o Poderão ser convocadas Conferências de Assistência 
Social extraordinárias a cada 02 (dois) anos, conforme deliberação 
da maioria dos membros dos respectivos conselhos.

e) A aprovação de matérias por maioria no plenário do CNAS 
segue a regra do art. 24 do Regimento Interno do CNAS, ou seja, de 
aprovação por metade mais um dos conselheiros titulares ou no 
exercício da titularidade presente, considerando que a Conferên-
cia não está referida expressamente no parágrafo único do mesmo 
artigo, conforme parágrafo único.

Art. 24. As decisões do CNAS serão aprovadas por metade mais 
um dos conselheiros titulares ou no exercício da titularidade pre-
sente, salvo os casos previstos neste Regimento que requeiram 
quórum qualificado.

Parágrafo único. Quando se tratar de matérias relacionadas à 
aprovação da Política Nacional de Assistência Social, à aprovação 
de Norma Operacional Básica (NOB), à alteração do Regimento 
Interno, à eleição da Presidência, às relativas ao orçamento da as-
sistência social e ao Fundo Nacional de Assistência Social, a apro-
vação dar-se-á com os votos favoráveis de pelo menos 2/3 (dois 
terços) dos membros do CNAS em primeira chamada e de meta-
de mais um em segunda chamada, realizada, no máximo, em uma 
hora após a primeira chamada.

A previsão acerca do chamamento da Conferência Nacional 
de Assistência Social é claramente uma matéria ordinária. As ma-
térias relativas à Política Nacional de Assistência Social se con-
substanciam, legal e historicamente, nas disposições contidas nas 
Normas Operacionais (NOB/SUAS e NOB-RH SUAS) e na Política 
Nacional de Assistência Social (PNAS). 



A interpretação de que a convocação de Conferência Nacional 
de Assistência Social extraordinária se dá por deliberação da maio-
ria simples dos membros é pacífica, inclusive na interpretação da 
Advocacia Geral da União, conforme se pode verificar em “Publica-
ções da Escola da AGU: LOAS - Comentários à Lei Orgânica da As-
sistência Social – Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993 - Escola 
da Advocacia-Geral da União, Ministro Victor Nunes Leal - Ano VII, 
n. 36. (jan./fev. 2015)”:

“Segundo previsto na NOB-SUAS, poderão ser convocadas Con-
ferências de Assistência Social extraordinárias, a cada dois anos, 
conforme deliberação da maioria dos membros dos respectivos con-
selhos.”

Assim, na próxima reunião do CNAS em que o tema for pau-
tado, caso haja a aprovação da matéria por maioria mais um dos 
conselheiros presentes - maioria simples, a Conferência Nacional 
extraordinária deverá ser convocada pelo CNAS.

2. ARGUMENTOS TÉCNICOS E POLÍTICOS 
Resultado de mobilização nacional, diretriz constitucional e de 

deliberações das conferências municipais, estaduais e nacionais, 
as conferências são realizadas a cada dois anos, em caráter ordiná-
rio ou extraordinário, como forma de manter a continuidade dos 
debates, das avaliações, monitoramento e proposições nos proces-
sos de implementação e aprimoramento da Política de Assistência 
Social no país. Assim, este ano, deverá ser realizada a XII Conferên-
cia Nacional em caráter extraordinário, convocada pelo Conselho 
Nacional de Assistência Social, órgão superior, deliberativo e fisca-
lizador desta política pública, que vem deliberando regularmente, 
inclusive, sobre a realização das Conferências Nacionais.  Tal pos-
tura demonstra o compromisso republicano de garantir a demo-
cracia no âmbito do Sistema Único de Assistência Social, particu-
larmente na aplicação das diretrizes organizativas constitucionais, 
ou seja, a descentralização e a participação da sociedade. 

A institucionalidade das políticas sociais requer o efetivo fun-
cionamento das instâncias de pactuação e de deliberação da assis-
tência social. Assim, compreende-se que qualquer possibilidade de 
não realização da Conferência Nacional este ano, significa o des-
cumprimento das condições normativo-jurídicas de pleno funcio-
namento dessa política.

A conjuntura requer a análise dos impactos da Emenda Cons-
titucional nº 95/16, quanto às ameaças de inviabilização do SUAS, 
assim como as reformas em cursos, notadamente as alterações no 
Benefício de Prestação Continuada-BPC, bem como a necessária 
apreciação das ações em curso e das necessidades de aprimora-
mento do SUAS, tendo em vista as mudanças governamentais.

Importante sinalizar e reforçar que o SUAS representa uma 
das maiores redes de proteção social implantadas no mundo, pois 
conta com 8.292 mil Centros de Referência de Assistência Social 
(CRAS) e 2.577 Centros de Referência Especializados de Assistên-
cia Social (CREAS), referenciando mais de 30 milhões de famílias 
em serviços desenvolvidos por cerca de 250 mil trabalhadores so-
ciais, vinculados às secretarias, além de profissionais atuantes nas 
organizações da sociedade civil. Em 2017, foram realizados mais 
de 25 milhões de atendimentos em todo o Brasil, 21 milhões ape-
nas nos CRAS. Temos observado uma queda na evolução dos aten-
dimentos e como dado que justifica tal preocupação, destaca-se 
que em 2014 ingressaram 285.594 pessoas no programa Proteção 
e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI). Já 
em 2017, o número de atendimentos caiu para 166.960, embo-
ra estudos e diagnósticos revelem o aumento da violência. Já em 
medidas socioeducativas há uma constância, pois em 2012 a mé-
dia mensal de adolescentes era de 22,05 mil e em 2017 manteve 

próximo de 21,06 mil adolescentes em cumprimento de medidas 
socioeducativas em meio aberto. Significa afirmar que a relação 
do sistema de justiça e o SUAS ensejam demandas devidas siste-
máticas, o que justificam a imprescindibilidade do próprio SUAS 
e a responsabilidade pública com a garantia da plena expansão da 
proteção social no Brasil. 

Por meio da rede de serviços do SUAS, milhões de famílias, 
como as atuais 13,9 milhões, acessaram o Programa Bolsa Família 
- PBF, seja pelo cadastramento, acompanhamento das condiciona-
lidades, inserção em serviços, programas ou projetos, assim como 
em demais políticas públicas e organizações da sociedade civil 
vinculadas. O SUAS viabiliza, ainda, acesso a 4.651.924 milhões 
de beneficiários do Benefício de Prestação Continuada (BPC), que 
garante renda às pessoas com deficiência e às pessoas idosas que 
comprovem não prover condições de sobrevivência. Tal benefício 
socioassistencial tem recebido reconhecimento internacional des-
de sua implantação, por sua efetividade e impacto na proteção in-
tegral de seus beneficiários. É por meio do SUAS que é viabilizado 
o acesso aos benefícios eventuais em todos os 5.570 municípios 
brasileiros e Distrito Federal, para milhares de famílias em situa-
ções de nascimento, morte, vulnerabilidades temporárias ou cala-
midade pública, tendo em vista a vulnerabilidade, a desproteção, o 
desemprego e a insegurança social. 

As políticas socais implantadas pós a Constituição Federal de 
1988, dentre elas a assistência social, convertida em política de Es-
tado, têm impactado positivamente no desenvolvimento humano 
dos municípios, reduzido pobreza e vulnerabilidades, interrompi-
do ciclos de pobreza e violências, e garantido a proteção social às 
pessoas em risco pessoal e social. Assim, é fundamental assegurar 
o debate sobre o destino das políticas sociais, a presença dos inter-
locutores que estão diretamente definindo os caminhos do SUAS e 
demais sistemas públicos, principalmente o Executivo Federal e o 
Legislativo. 

É preciso manter e aprimorar o pacto federativo no SUAS, de 
modo a fortalecer, qualificar e ampliar a rede de serviços, conforme 
o II Plano Decenal (2016/2026). Prefeitos e governadores 
têm incluído, desde a vigência do SUAS em 2005, nos ciclos 
orçamentários da Política de Assistência Social, a implantação de 
serviços e no desenvolvimento de ações continuadas na área.  

Diferentes atores como prefeitos, organizações da sociedade 
civil, órgãos de defesa de direitos, estão atuando em diversos espa-
ços em defesa do direito à assistência social, tendo em vista, inclu-
sive, que as demandas para o SUAS persistem e estão ampliando 
de modo significativo. 

As conferências são instâncias fundamentais para a avaliação e 
proposição de diretrizes nacionais em defesa da plena universali-
zação da assistência social, da seguridade social e do fortalecimen-
to da democracia, do Estado Democrático de Direito.

Sendo assim, reafirmamos nossa defesa pela realização da XII 
Conferência Nacional de Assistência Social em dezembro de 2019, 
momento imprescindível de definição de diretrizes nacionais para 
os próximos anos, principalmente 2020, tendo em vista as eleições 
em todo o Brasil. 

O que esperamos dos governos e do Conselho Nacional de As-
sistência Social, em cumprimento de uma obrigação política e le-
gal, é a efetiva realização da Conferência Nacional de Assistência 
Social. 

Em 26 de março
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