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Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo 

- A Lei n. 12.594/12 institui o Sistema Nacional de Atendimento 

Socioeducativo e regulamenta a execução das medidas 

destinadas a adolescentes autores de atos infracionais. 

- O SINASE é um conjunto ordenado de princípios, regras e 

critérios que envolvem a execução das medidas 

socioeducativas. 

- Inclui os sistemas estaduais, distrital e municipais e todos os 

planos, políticas e programas específicos de atendimento. 

 



Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo 

- O Sinase será coordenado pela União e integrado pelos 

sistemas estaduais, distrital e municipais responsáveis pela 

implementação dos seus respectivos programas de 

atendimento a adolescente ao qual seja aplicada medida 

socioeducativa, com liberdade de organização e 

funcionamento, respeitados os termos desta Lei n. 12.594/12. 

 



Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo 

- Medidas socioeducativas: previstas no art. 112 do Estatuto, 

têm por objetivos (art. 1º, §2º, Lei n. 12.594/12): 

I - a responsabilização do adolescente quanto às consequências 

lesivas do ato infracional, sempre que possível incentivando a sua 

reparação;  

II - a integração social do adolescente e a garantia de seus 

direitos individuais e sociais, por meio do cumprimento de seu 

plano individual de atendimento; e  

 

 



Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo 

III - a desaprovação da conduta infracional, efetivando as 

disposições da sentença como parâmetro máximo de privação de 

liberdade ou restrição de direitos, observados os limites previstos 

em lei.  

- Existem seis medidas socioeducativas indicadas no art. 112, 

ECA: advertência, obrigação de reparar o dano, prestação de 

serviços à comunidade, inserção em regime de semiliberdade 

e internação em estabelecimento educacional.  

 

 



Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo 

- O adolescente autor de ato infracional também pode receber 

as medidas de proteção previstas nos incisos I a VI do art. 

101: 

I -  encaminhamento aos pais ou responsável, mediante termo 

de responsabilidade; 

II - orientação, apoio e acompanhamento temporários; 

III - matricula e frequência obrigatória em estabelecimento oficial 

de ensino fundamental;  
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IV - inclusão em serviços e programas oficiais ou comunitários de 

proteção, apoio e promoção da família, da criança e do 

adolescente; 

V - requisição de tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico, 

em regime hospitalar ou ambulatorial;  

VI - inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, 

orientação e tratamento a alcoólatras e toxicômanos.  

 



Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo 

- Medidas socioeducativas tem caráter pedagógico e, ao mesmo 

tempo, sancionatório – é uma forma de se dar à sociedade 

uma resposta em razão da prática do ato infracional.  

- Deve-se levar em consideração a capacidade do adolescente 

de cumprir a medida indicada, bem como as circunstancias e a 

gravidade da infração. 
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- Adolescentes portadores de doença ou deficiência mental 

receberão tratamento individual e especializado, em local 

adequado. 

- A prestação de trabalho forçado não é uma medida 

socioeducativa e, obviamente, não é admitida em nenhuma 

hipótese e sob nenhum pretexto. 

 



Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo 

- Como regra geral, as medidas socioeducativas dependem da 

existência de provas suficientes de autoria e materialidade da 

infração – com exceção da advertência, para cuja aplicação é 

suficiente a prova da materialidade e indícios suficientes de 

autoria.  
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- Dentro do SINASE,  as competências são distribuídas entre os 

entes federativos e os principais órgãos. Observe: 

Art. 3º, Lei n. 12.594/12: “Compete à União:  

I - formular e coordenar a execução da política nacional de 

atendimento socioeducativo;  

II - elaborar o Plano Nacional de Atendimento Socioeducativo, 

em parceria com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios;  
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III - prestar assistência técnica e suplementação financeira aos 

Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios para o 

desenvolvimento de seus sistemas;  

IV - instituir e manter o Sistema Nacional de Informações sobre 

o Atendimento Socioeducativo, seu funcionamento, entidades, 

programas, incluindo dados relativos a financiamento e 

população atendida;  
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V - contribuir para a qualificação e ação em rede dos Sistemas de 

Atendimento Socioeducativo;  

VI - estabelecer diretrizes sobre a organização e funcionamento 

das unidades e programas de atendimento e as normas de 

referência destinadas ao cumprimento das medidas 

socioeducativas de internação e semiliberdade;  

VII - instituir e manter processo de avaliação dos Sistemas de 

Atendimento Socioeducativo, seus planos, entidades e 

programas;  
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VIII - financiar, com os demais entes federados, a execução de 

programas e serviços do Sinase; e  

IX - garantir a publicidade de informações sobre repasses de 

recursos aos gestores estaduais, distrital e municipais, para 

financiamento de programas de atendimento socioeducativo”.  

- Note que a União não pode desenvolver e ofertar programas 

próprios de atendimento.  
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- Ainda em âmbito federal, a Lei do SINASE dispõe que cabe ao 

Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente 

(CONANDA) o exercício das funções normativas, deliberativas, 

de avaliação e fiscalização do SINASE. 

- A Secretaria de Direitos Humanos é responsável pelas funções 

executivas e de gestão do SINASE.  

 



 


