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ROTEIRO PARA DISCUSSÃO

Características dos Sistemas

Particularidades, competências e procedimentos de

articulação: SUAS e Órgãos do Sistema de Justiça

Estratégias metodológicas e instrumentos técnico-

operativos de atuação

Principais desafios e propostas de enfrentamento



ESPECIFICIDADES DO SUAS

• Sistema único e público, descentralizado, participativo, com
estrutura de gestão compartilhada, padrão de atendimento e
de cofinanciamento normatizado e pactuado entre as esferas
de governo

• Responsável pela oferta de serviços continuados,
programas complementares, projetos e benefícios
socioassistenciais por níveis de proteção social (básica e
especial), com base no diagnóstico e realidades
socioterritoriais e foco na matricialidade sociofamiliar

• Plano Decenal 2016-2026: universalização do atendimento e
respeito às especificidades regionais

• Organizado com fundo público para cofinanciamento
compartilhado entre os entes federados e repasse regular e
automático fundo a fundo

• Estruturado com instâncias de gestão, pactuação (CIT, CIB)
e deliberação (Conselhos, Conferências)

• Diretrizes de participação e controle social



RELAÇÃO INTERINSTITUCIONAL 
Gestor Federal e Estadual do SUAS

Estabelecimento de Protocolo Insterinstitucional de Atendimento,

definindo as responsabilidades dos órgãos que compõem a rede

de proteção (gestores do SUAS; entidades de atendimento e de

defesa de direitos; gestores das demais políticas setoriais –

saúde, educação, cultura, etc; Poder Judiciário; Ministério

Público; Defensoria Pública; Conselho Tutelar)

Discussão das competências com os Conselhos de Categorias

Profissionais (CFESS/CRESS; CFP/CRP) e associações dos

trabalhadores do SUAS

 Gestor Municipal do SUAS

Constituição da Rede de Proteção local

Adoção/Adaptação do Protocolo Insterinstitucional de

Atendimento

Estabelecimento do Fluxo de Atendimento conforme realidade

local e o público



ESPECIFICIDADES DO SISTEMA DE JUSTIÇA

 Composto por diferentes órgãos independentes: Poder Judiciário, Ministério
Público, Defensoria Pública

 Dotados de autonomia política, administrativa e funcional

 Estruturas e finalidades diferenciadas de atuação: judiciais e extrajudiciais;
conhecimentos, habilidades e atitudes

 Carreiras próprias com movimentações frequentes nas entrâncias e instâncias

 Tratamento das áreas de intervenção por segmento (criança/adolescente;
idoso; pcd; mulher, etc) x por atribuição setorial (saúde; educação; assistência
social; habitação; direitos humanos, etc)

 Prevalência na ação judicial do atendimento das demandas individuais frente
às coletivas

 Baixo domínio do funcionamento dos sistemas públicos e do diagnóstico
socioterritorial

 Procedimentalização das demandas sociais

 Judicialização das políticas públicas

 Participação social por meio de audiências públicas, atendimento ao público,
portais de transparência, reuniões, etc



SOLICITAÇÕES AO SUAS

• Realização de estudos e perícias

• Realização de diligências e visitas domiciliares

• Inclusão em serviços socioassistenciais e inscrição em cadastros

• Acompanhamento de casos específicos

• Pedidos de informações

• Relatórios de acompanhamento dos casos atendidos: previsão no

Caderno de Orientações Técnicas do CREAS, porém sem finalidade

investigativa, e distinto dos laudos periciais

• Comunicação de situações encontradas pelo serviço de abordagem

social

• Notificações obrigatórias: situações de violência e ameaça a terceiros

• Mediação de conflitos familiares/Grupos

• Estudo para guarda, interdição, tutela ou curatela/Relatórios



CONSEQUÊNCIAS PARA O SUAS

• Atendimento à reivindicação de direitos através de
demandas concretas e individuais X coletivas

• Possibilidade de desorganização dos serviços e
comprometimento dos recursos financeiros e
materiais disponíveis

• Função corretiva dos problemas manifestos em
detrimento da gestão da política pública

• Requisições aos trabalhadores do SUAS X gestor

• Complexidade das tarefas impostas a profissionais
sem proximidade com a temática ou domínio dos
conhecimentos específicos necessários à execução



ARTICULAÇÕES REALIZADAS PELA 

SNAS

 Termos Cooperação com CNPG, MPEs, MPF, MPT para

monitoramento do SUAS

 Termos Cooperação com Defensoria Pública Federal para

atendimento das demandas e início das negociações com as

Defensorias Estaduais

 Participação nas comissões do CNMP (criança/adolescente;

idoso e pcd; mulher; direitos humanos) para discussão das

demandas, serviços, benefícios, transferência renda, proposta

de reordenamento

 Pesquisa com FIOCRUZ – judicialização das demandas e

relação com o Sistema de Justiça

 Capacitação continuada em EaD com preparação de material e

negociação com as respectivas escolas de formação



ARTICULAÇÕES REALIZADAS PELA 

SNAS

 Procedimentos adotados na Copa - protocolos e fluxos por

serviço (ex: Belo Horizonte; Recife; Curitiba)

 Mapeamento, deliberação e normatização para atendimento

das principais demandas com estudo de impacto técnico e

financeiro pelo IPEA, Academia e demais Ministérios

 BPC

 Centro Dia Idoso

 Atendimento no Domicílio

 Primeira Infância

 Migrantes

 Egressos Sistema Penal

 Lei Responsabilidade Fiscal

 PEC teto gastos – importante acrescentar



ARTICULAÇÃO ENTRE OS 

SISTEMAS

 Intercâmbio de informações e de formação:

 Registro Mensal de Atendimento (RMA);

Censo SUAS; diagnóstico

socioterritorial; Relatórios de Gestão;

legislações e normativas do SUAS;

Cadernos de Orientação dos Serviços e

Benefícios Socioassistenciais;

Resoluções CNJ e CNMP; Leis

Orçamentárias; Procedimentos



ARTICULAÇÃO ENTRE OS SISTEMAS

• Edição de normativas nacionais e estaduais
conjuntas (ex: Nota Técnica – maio/16)

• Participação nas reuniões de representação
nacionais (FONSEAS, CONGEMAS, CNMP, CNPG) e
estaduais

• Disseminação do conhecimento sobre o SUAS e o
Sistema de Justiça: cursos, encontros, material didático

• Desenvolvimento de esforços de cooperação e
integração: escolas de formação, campanhas,
publicações

• Constituição de grupos de trabalho para definição
da atuação regional em rede, com fluxos operacionais
e protocolos interinstitucionais



ARTICULAÇÃO ENTRE OS 

SISTEMAS

•Disseminação, para as carreiras jurídicas, do
conhecimento sobre o SUAS

–Adoção do Provimento n. 36 - CNJ

–Orientações Técnicas e Nota Técnica da SNAS/MDS

– Inserção do tema nos currículos dos cursos de direito

– Previsão no programa dos concursos de ingresso

– Formação em nível estadual e nacional aos atuais

integrantes – curso de vitaliciamento

– Estímulo à produção e à divulgação de estudos e

pesquisas



ARTICULAÇÃO ENTRE OS 

SISTEMAS
• Atendimento conjunto das demandas:

– Constituição da Rede de Proteção Social composta por órgãos

gestores das políticas sociais, de defesa de direitos e do

sistema de justiça

– Realização de reuniões periódicas para discussão dos temas e

casos

– Elaboração de protocolos e fluxos de atendimento

– Instituição de sistemas de informação compartilhados

– Acompanhamento do efetivo funcionamento dos Conselhos,

Conferências e Fundos

– Monitoramento das prestações dos serviços

– Monitoramento da previsão e execução orçamentária



Resolução nº 118/2014 – CNMP: Politica de 

Incentivo e Práticas Autocompositivas

: Negociação: atua como parte na solução de problemas referentes à

formulação de convênios, redes de trabalho e parcerias entre entes

públicos e privados, e entre os próprios membros do MP

• Mediação: controvérsias ou conflitos que envolvam relações

jurídicas e participação das partes divergentes (ex: mediação

comunitária e a escolar)

• Conciliação: situações que exigem intervenção do MP (membro,

servidor ou voluntário) como conciliador na resolução de conflitos ou

controvérsias

• Práticas Restaurativas: busca reparação dos efeitos da infração

por intermédio da harmonização entre o autor e a vítima, com a

ajuda de um facilitador, visando à formulação de um plano

restaurativo para a reparação ou minoração do dano, a reintegração

do infrator e a harmonização social

• Convenções Processuais: para resguardar âmbito de proteção

dos direitos fundamentais processuais.



Resolução nº 125/2010 – CNJ: Política Judiciária 

Nacional de tratamento adequado dos conflitos de 

interesses no Poder Judiciário

• Centros Judiciários de Solução de Conflitos e

Cidadania (Centros ou Cejuscs): gestão das sessões e

audiências de conciliação, mediação e

atendimento/orientação ao cidadão, solução de conflitos

pré-processual, solução de conflitos processual

• Nos Centros poderão atuar membros e/ou equipes

técnicas do Poder Judiciário, do Ministério Público, da

Defensoria Pública e Advogados.



FLUXOS OPERACIONAIS 

INSTERINSTITUCIONAIS

•Construção a partir da consideração: 

– das especificidades locais e regionais

– do papel dos diferentes integrantes da rede

– das necessidades da pessoa/família que sofreu a 
violação dos direitos 

• Formalização através de protocolos de
atendimento integrado



ATUAÇÃO INTEGRADA

 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

 PAIF

Definição do fluxo para encaminhamento e atendimento
das famílias em situação de vulnerabilidade,
particularmente com procedimentos judiciais e
extrajudiciais

Discussão conjunta na rede de proteção

 SCFV

Complementar ao PAIF, PAEFI, Medidas Socioeducativas,
PETI

Organizado por ciclo de vida ou intergeracional como
forma de estabelecer grupos de pertencimento e de
viabilizar acesso aos bens públicos e apropriação da
cidade



ATUAÇÃO INTEGRADA

• Média Complexidade – CREAS

– PAEFI

• fluxo para cumprimento Lei Maria da Penha

• fluxo para atendimento dos Disque Denúncias

• Instituição da ficha integrada de notificação

• Rede Intersetorial de Atendimento

– MSE (Liberdade Assistida e de Prestação de Serviços à 
Comunidade)

• Adoção das modalidades de mediação de conflitos

 - Centro POP

 - PETI

• Aplicação dos eixos do Programa

• Demandas por Centro Dia para Idoso



ATUAÇÃO INTEGRADA

• Alta Complexidade - Serviços de Acolhimento

– Reordenamento: criança e adolescente, adultos e

famílias, residências inclusivas

–Encaminhamentos resultantes das demandas

apontadas nas visitas periódicas junto às unidades

de acolhimento - Resoluções do CNMP e CNJ

– Instituição de Programas de Família Acolhedora e de

Guarda Subsidiada

–Organização da Central de Acolhimento

Demanda por reordenamento dos acolhimentos

para idosos e pessoas com deficiência



INSTRUMENTAIS TÉCNICO OPERATIVOS

SUAS
 ACOLHIDA

 VISITA DOMICILIAR

 ESTUDO E RELATÓRIO SOCIAL

 PRONTUÁRIO DE ATENDIMENTO

 PLANO INDIVIDUAL DE ATENDIMENTO - PIA

 PLANO DE ACOMPANHAMENTO FAMILIAR

 RELATÓRIO TÉCNICO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO ADOLESCENTE EM
CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA EM MEIO ABERTO OU DE INDIVÍDUOS EM
ACOLHIMENTO

 ATIVIDADES DE ACOMPANHAMENTO INDIVIDUAIS OU GRUPAIS

 GRUPOS DE DISCUSSÃO E DE APOIO

 PLANOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SINASE, POLÍTICAS DE SEGMENTOS E SETORIAIS

 RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS

 DIAGNÓSTICO SOCIOTERRITORIAL

 REUNIÃO COM A REDE DE PROTEÇÃO E COM O SISTEMA DE JUSTIÇA

 REUNIÃO COM AS INSTÂNCIAS DO SUAS e do SGD

 APLICAÇÃO DE MÉTODOS DE AUTOCOMPOSIÇÃO DE CONFLITOS (NEGOCIAÇÃO,
MEDIAÇÃO, PRÁTICAS RESTAURATIVAS)



INSTRUMENTAIS TÉCNICO OPERATIVOS

SISTEMA DE JUSTIÇA
 ATENDIMENTO AO PÚBLICO

 REQUISIÇÃO DE ESTUDOS E DE SERVIÇOS

 RECOMENDAÇÕES ADMINISTRATIVAS

 TERMOS DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – TAC

 AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER – ACP

 FOMENTO À ESTRUTURAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO E

DE CONSELHOS

 FISCALIZAÇÃO E VISITAS INSTITUCIONAIS (CRAS, CREAS, CENTRO POP, UNIDADES
DE ACOLHIMENTO E DE SOCIOEDUCAÇÃO)

 FISCALIZAÇÃO E ACOMPAHAMENTO DOS ORÇAMENTOS E FUNDOS PÚBLICOS

 PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E PREPARATÓRIOS

 INQUÉRITOS CIVIL E POLICIAL

 APLICAÇÃO DE MEDIDAS DE PROTEÇÃO E SOCIOEDUCATIVAS

 APLICAÇÃO DE MÉTODOS DE AUTOCOMPOSIÇÃO DE CONFLITOS
(NEGOCIAÇÃO, MEDIAÇÃO, CONCILIAÇÃO, CONVENÇÕES PROCESSUAIS,

PROCESSOS RESTAURATIVOS)



INTEGRAÇÃO ENTRE SUAS E SISTEMA DE JUSTIÇA 

AVANÇOS

Documentos Normativos e Orientações Técnicas do MDS: esclarecendo as

funções da AS, dos serviços e atribuições profissionais.

 Carta de Constituição de Estratégias em Defesa da Proteção Integral dos

Direitos da Criança e do Adolescente: definindo ações específicas a cada órgão e

suas complementariedade.

Edição do Provimento nº 36/2014: melhoria da estrutura das varas da infância e

juventude e fiscalização da tramitação dos processos de adoção e destituição do

poder familiar.

Recomendações CNJ nº02/2006 e nº09/2007: composição das equipes

interprofissionais junto à Justiça de Infância/Juventude e Juizados de Violência

Doméstica.

 Registro de Pedidos de Providências ao CNJ e Ações Civis Públicas sobre o

mesmo tema.

 MP: debates para apoiar o reordenamento dos serviços de acolhimento; GT sobre

População em Situação de Rua, Termo de Cooperação Técnica MP/MDS;



DESAFIOS A SUPERAR NO SUAS

Equipes de referência que ainda não atendem aos

parâmetros da NOB/RH

Precarização de vínculos trabalhistas e rotatividade

das equipes de referência

Capacitação insuficiente para a qualificação do

trabalho social

Cobertura incipiente de atendimento na PSE nos

municípios pequenos e desigualdade no acesso

Aprimoramento de parâmetros nacionais para o

trabalho social com famílias



DESAFIOS AO SISTEMA DE JUSTIÇA

Equipes de referência do SUAS ocupando lacunas de equipes

interprofissionais de outros órgãos do Sistema e da rede (Poder

Judiciário, Ministério Público, Delegacias Especializadas,

Defensoria Pública, Conselhos Tutelares)

Estados e municípios que não contam com acesso à Defensoria

Pública

Número insuficiente de varas especializadas e de equipes

interprofissionais, levando ao direcionamento para o SUAS de

demandas de estudo psicossocial do Sistema de Justiça

Relatórios de Acompanhamento (SUAS) X Laudos Periciais

Construção de vínculos de confiança e fortalecimento da função

protetiva da família X Investigação e responsabilização da

família/do agressor.


