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NOTA PÚBLICA PELA MANUTENÇÃO DOS VETOS PRESIDENCIAIS E PELA 

MANUTENÇÃO DO SINASE NO SISTEMA DE GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA 

E DO ADOLESCENTE 

 

O Fórum Nacional dos Direitos de Crianças e Adolescentes (FNDCA) é uma 

articulação de instituições da Sociedade Civil que tem como missão garantir a efetivação dos 

direitos da criança e do adolescente, por meio da proposição, articulação e monitoramento 

das políticas públicas e da mobilização social, para construção de uma sociedade livre, justa e 

solidária. Possui uma trajetória de mais de 30 anos de luta e acredita que, somente com a 

sociedade civil exercendo seu papel de controle social do Estado Democrático de Direito, 

será possível construir um país que garanta os direitos fundamentais da criança e do 

adolescente. 

Assim, vimos a público comemorar e manifestarmo-nos favoráveis aos vetos 

presidenciais referentes aos dispositivos do art. 5º, XVIII; 6º, XIV e 9º, § 2º, IX, todos no 

âmbito Projeto de Lei no 19 de 2018 (nº 3.734 de 2012 na Câmara dos Deputados), que 

disciplina a organização e o funcionamento dos órgãos responsáveis pela segurança pública, 

nos termos do § 7º do art. 144 da Constituição Federal; cria a Política Nacional de Segurança 

Pública e Defesa Social (PNSPDS); institui o Sistema Único de Segurança Pública (SUSP); 

altera a Lei Complementar nº 79 de 1994, a Lei nº 10.201 de 2001, e a Lei nº 11.530 de 2007; 

e revoga dispositivos da Lei nº 12.68 de 2012. 

As razões do veto, acertadamente, consideraram as especificidades de cada órgão 

respeitando seus limites, assim como a natureza das medidas socioeducativas como políticas 

públicas diferenciadas, com base sociopedagógica e restaurativa, por meio de um tratamento 

especial e integral dos adolescentes aos quais se destinam. Não há por esta razão qualquer 

justificativa de vinculação a outro sistema senão ao Sistema Nacional de Atendimento 

Socioeducativo (Sinase). Importante ressaltar que tal veto é amparado e corroborado pelo 

posicionamento dos Ministérios dos Direitos Humanos, da Justiça e Extraordinário da 

Segurança Pública. 
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Importante recordar que o Sinase foi estabelecido por meio da Resolução 119 de 2006 

do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (Conanda) e constitui-se 

como uma política pública destinada à inclusão de adolescentes responsabilizados por atos 

infracionais. Sua efetiva implementação avançou com a Lei 12.594 de 2012, que fixou como 

objetivos do Sinase: contribuir para a organização da rede de atendimento socioeducativo, 

assegurar conhecimento rigoroso sobre as ações do atendimento socioeducativo e seus 

resultados, promover a melhora da qualidade da gestão e do atendimento socioeducativo, e 

disponibilizar informações sobre o atendimento socioeducativo. Além disso, estabeleceu 

competências, planos e programas de atendimento socioeducativo, mecanismos de avaliação, 

monitoramento e gestão, possibilidade de responsabilização de gestores, operadores e 

entidades de atendimento, formas de financiamento, bem como disposições sobre a execução 

das medidas socioeducativas. Posteriormente, em 2013, foi aprovado, por meio da Resolução 

160 de 2013 do Conanda, o Plano Nacional de Atendimento Socioeducativo, o qual 

estabelece diretrizes nos seguintes eixos: gestão do Sinase, qualificação do atendimento 

socioeducativo, participação e autonomia de adolescentes, fortalecimento dos sistemas de 

justiça e segurança pública. O Plano, que ainda está sendo implementado, tem seu 

cronograma distribuído em três períodos – de 2014 a 2015, de 2016 a 2019 e de 2020 a 2023 

– e prevê avaliação periódica, que ocorre por meio da Comissão Permanente do Sistema 

Nacional de Avaliação e Acompanhamento do Atendimento Socioeducativo, instituída por 

meio da Portaria 124 do Ministério dos Direitos Humanos, com a função de coordenar o 

processo de avaliação e acompanhamento do Sinase. 

 Verifica-se, portanto, que a Política Nacional de Atendimento Socioeducativo está 

ainda em processo de implementação e pendente de avaliação. É preciso, portanto, focar 

esforços no efetivo cumprimento do que está assegurado em lei e na ressocialização de 

adolescentes. 

Nesse contexto, o FNDCA vê com preocupação declarações que se manifestam 

contrários ao veto e defendem a inclusão no Sinase no Sistema Único de Segurança Pública 

(Susp). Assim, faz-se importante elucidar que todas as atividades socioeducativas, por força 

da Doutrina de Proteção Integral garantida pelo Artigo 227 da Constituição Federal e pelas 

normas do Estatuto da Criança e do Adolescente, devem manter um olhar pautado na 

ressocialização e na promoção de direitos fundamentais de crianças e adolescentes com 
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absoluta prioridade, motivo pelo qual devem permanecer integral e exclusivamente 

vinculadas  ao Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente (SGDCA). 

Ademais, o Sinase está amplamente amparado pelas seguintes normas: a Convenção 

sobre os Direitos de Crianças da Organização das Nações Unidas (ONU), as Regras Mínimas 

da ONU para a Administração da Justiça da Infância e da Juventude (Regras de Beijing), o 

Artigo 227 da Constituição Federal de 1988, o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 

Federal 8.069/1990), a Lei do Sinase (Lei Federal 12.594/2012), e as Resoluções 119/2006 e 

160/2013 do Conanda. 

Outrossim, importante destacar a necessidade do fortalecimento do sistema de 

responsabilização juvenil fundado na Doutrina da Proteção Integral, por meio da prevalência 

intransigente do caráter pedagógico e restaurativo das medidas socioeducativas, do respeito à 

condição peculiar de desenvolvimento do/a adolescente, da garantia de seus direitos 

individuais e sociais, do fortalecimento da convivência familiar e comunitária, da 

excepcionalidade e brevidade de medidas privativas da liberdade e da consequente primazia 

das medidas socioeducativas de meio aberto. Há, deste modo, a consagração de um sistema 

de responsabilização de caráter eminentemente protetivo e de garantia de direitos 

fundamentais de adolescentes acusados de ato infracional e em cumprimento de medidas 

socioeducativas, em consciente contraposição ao caráter punitivo e retributivo da justiça 

criminal. 

Diante do exposto, Fórum Nacional dos Direitos de Crianças e Adolescentes se 

manifesta contrário a qualquer medida legislativa, executiva ou judiciária que tenha o intuito 

de retirar a estrutura e gestão do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo do 

Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente, como sugere a inadmissível 

tentativa e proposta de sua vinculação direta ao Sistema Único de Segurança Pública. Assim, 

defendemos o fortalecimento do Sinase, pelo qual, de fato, adolescentes sejam 

responsabilizados em caráter socioeducativo, com a finalidade precípua de restituir-lhe os 

direitos, interromper a trajetória infracional e promover sua inserção social, educacional, 

cultural e profissional. Adolescentes e jovens que cometem ato infracional, como cidadãos 

brasileiros e pessoas em condição peculiar de desenvolvimento, possuem o direito de cumprir 

as medidas socioeducativas por meio do incentivo à reparação e à integração social, inclusive 

por meio da autocomposição de conflitos e com prioridade a práticas ou medidas que sejam 
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restaurativas. Seguimos mobilizados pela manutenção dos referidos vetos presidenciais no 

Congresso Nacional, a fim de impedir retrocessos constitucionalmente vedados e promover a 

efetivação dos direitos de crianças e adolescentes no Brasil. 

   

Brasília, 13 de junho de 2018.  

  

Fórum Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente 

 

Subscrevem esta nota: 

Ação Nacional Criança Não é de Rua 

Aldeias Infantis SOS 

ANDI - Comunicação e Direitos 

Apae São Paulo 

Articulação Brasileira de Gays - ArtGay 

Associação Cristã de Moços - ACM 

Associação Internacional Maylê Sara Kalí - AMSK 

Associação Nacional dos Centros de Defesa da Criança e do Adolescente - Anced 

Avante - Educação e Mobilização Social 

Casa de Cultura Ilê Asé D'Osoguiã  

Central Única dos Trabalhadores - CUT 

Centro de Estudos Integrados, Infância, Adolescência e Saúde - CEIIAS 

Centro de Educação e Cultura Popular - CECUP 

ChildFund Brasil 

Childhood Brasil  
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Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação - CNTE 

Conselho Federal de Psicologia - CFP 

Fé e Alegria do Brasil 

Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil - FNPETI 

Fundação Abrinq 

Fundação Bunge 

Instituto Alana - Programa Prioridade Absoluta 

Instituto da Infância - IFAN 

Instituto Fazendo História 

Instituto Liberta 

Instituto Sou da Paz   

Itaú Social 

Pastoral do Menor 

Rede Justiça Criminal 

Rede Nacional de Pessoas Trans - Rede Trans Brasil 

Rede Nacional Primeira Infância - RNPI 

Rede Não Bata, Eduque 

SaferNet Brasil 

Visão Mundial 

União Marista do Brasil 
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