
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lei 12594/12 - SINASE 
Conexões e Interface. 

 
 



Lei 12594/2012 - SINASE 

O SINASE representa um subsistema dentro do Sistema 
de Garantia de Direitos (SGD) cujas conexões com os 
demais subsistemas pretendem garantir a proteção 
integral à crianças e adolescentes. O documento do 
SINASE considera que no interior do SGD os diversos 
subsistemas tratam, de forma especial, de situações 
peculiares; 

Dentre outros subsistemas, incluem-se aqueles que regem 
as políticas de assistência social, de educação, de saúde, de 
segurança e de justiça voltados ao atendimento de 
crianças e adolescentes; 



SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS 



SUAS  e   SINASE 

SINASE – conjunto 

ordenado de princípios, 

regras e critério jurídico, 

politico, pedagógico, 

financeiro e 

administrativo, que 

envolve  apuração, 

aplicação execução  das 

medidas socioeducativas  

e se  comunica e sofre 

influência dos  demais  

sistemas. 

 

SUAS – materializa o 

sistema descentralizado e 

participativo da Assistência 

Social, regula e organiza as 

ações socioassistenciais em 

todo o território nacional, 

sob a lógica  de  ação  em 

rede e sustentado na 

matricialidade 

sociofamiliar , 

territorialização, precedência 

da  gestão pública e 

financiamento partilhado 

Serviço 

MSE de 

LA e 

PSC 



SINASE E SUAS 

O Sistema Único de Assistência Social – SUAS  - é o instrumento que 

estrutura a política de Assistência Social pelo viés da descentralização e 

participação da sociedade civil. Organiza-se por níveis de proteção social: 

a básica e a especial. A primeira objetiva prevenir violação de direitos e 

situações de vulnerabilidade. A segunda, lida com os casos onde a 

violação de direitos fora consumado. A ocorrência de ato infracional se 

inscreve nesta última categoria. O programa de LA e PSC por essa lógica 

ficam definidos no CREAS. 

 No CREAS, o atendimento ao adolescente autor de ato infracional deve 

mobilizar tanto a política de proteção básica quanto a política de 

proteção a especial no interior da assistência social. Compete ao CREAS 

também mobilizar as demais políticas dos SGD para garantir direitos.  



Outras ações em comum entre esses dois subsistemas 

há: 

Equidade de acesso à população de adolescentes que se 
encontram no atendimento socioeducativo, considerando 
suas dificuldades e vulnerabilidades, às ações e serviço de 
atenção à saúde da rede do SUS; 

Acesso e tratamento de qualidade a pessoa com 
transtornos mentais, preferencialmente na rede pública 
extra-hospitalar de atenção à saúde mental; 

Práticas educativas que promovam a saúde sexual e 
reprodutiva dos adolescentes em cumprimento de 
medida socioeducativa e seus parceiros. 



SINASE E EDUCAÇÃO 

O acesso e a permanência do 
adolescente à escola 
merecem a interlocução dos 
Subsistemas SINASE, 
Educação e Assistência 
Social. 
O desafio principal reside na 
garantia de que os 
adolescentes sejam inseridos 
na rede formal de ensino. 
Integrado a esse desafio há o 
de construir metodologias 
apropriadas ao universo 
desses adolescentes cuja 
particularidade requer um 
olhar diferenciado. 
 
 

 

 

http://www.google.com.br/url?url=http://professorjoaopaulo.com/2015/02/27/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CDoQwW4wEjisAmoVChMIwYm7zMn5xwIVwZUNCh1yTA-z&usg=AFQjCNH1FHoQUn_t75g_RIQyv61pmpXlEQ


JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA/SINASE,  

       A articulação entre esses 
subsistemas se inicia no 
Atendimento Inicial (Delegacia), 
passa pelo cumprimento de medida, 
do PIA, e encerra com o 
desligamento do adolescente do 
Sistema Socioeducativo; 

A integração da rede pressupõe 
troca de informações através de um 
banco de dados a fim de agilizar 
análises de dados e tomadas de 
decisões;  

 

http://www.google.com.br/url?url=http://itacarejustica.blogspot.com/2010/02/cnj-ministerio-da-justica-e-cnmp-terao.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CDgQwW4wETjwAWoVChMIlbDfz8v5xwIVQcyACh3auwpt&usg=AFQjCNGqSNUXCFvubFTQVRGoiU0lzeF7Uw


SINASE E OUTROS PLANOS E PROGRAMAS 
O princípio da incompletude institucional 
não encerra o atendimento socioeducativo 
na articulação apenas das políticas sociais 
permanente e comumente articuladas, mas 
passa pela mobilização de políticas públicas 
distintas que afetam diretamente os 
interesses dos adolescentes e familiares 
atendidos pelo programa de LA e PSC 
 
É importante se instrumentalizar dos Planos 
e Programas correlatos e construir a pontes 
a fim de suprir carências específicas e 
complexas que requerem uma atenção 
diferenciada. Nesse sentido, destacam-se as 
seguintes políticas:  
 

Todos juntos pela socioeducação! 

PNPCFC 
PPCAM 
PNETI 



 
 
 
 

OUTROS PLANOS E PROGRAMAS:  
 
 

A. Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa 
do Direito de Crianças e Adolescentes à 
Convivência Familiar e Comunitária;  

B. Plano Nacional de Enfrentamento da Violência 
Sexual Infanto-Juvenil;  

C. Plano Nacional de Erradicação do Trabalho 
Infantil e Proteção ao Trabalhador Adolescente;  

D. Programa de Proteção de Crianças e 
Adolescentes Ameaçados de Morte (PPCAAM). 
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