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SUAS E SISTEMA DE JUSTIÇA
Diversos serviços e programas do SUAS, especialmente os relativos
à Proteção social Especial – que lida com situações de violação de

direitos, têm interface com o sistema de Justiça. A cooperação
entre esses atores institucionais é fundamental para a garantia de
uma proteção integral à população.

É necessário que cada instituição tenha clareza das
responsabilidades, atribuições e limites das demais, de forma a
facilitar a atenção adequada às demandas e evitar sobreposição
ou distorções do atendimento.

Há instrumentos e procedimentos que extrapolam as funções dos Profissionais
do SUAS, na medida em que se caracterizam como processos de
responsabilização ou investigativos.



SUAS E SISTEMA DE JUSTIÇA

Tem sido comum profissionais do SUAS receberem requisições de
órgãos do Sistema de Justiça para a realização de procedimentos
fora das atribuições da Política de Assitência Social. Muitas vezes, os
órgãos do Sistema de Justiça encaminham solicitações diretamente
para os profissionais da rede socioassistencial.

Ciente da importância dessa articulação, a SNAS vem promovendo

encontros e debates sobre esse tema, tendo em vista a recorrência de

demandas por orientações por parte de gestores estaduais e municipais

de Assistência Social, deixando clara a necessidade de maior

aproximação entre o SUAS e o Sistema de Justiça e do estabelecimento

de protocolos e fluxos entre o SUAS e o Sistema de Justiça.



HISTÓRICO

Em 2015 foi lançada, com apoio do MJ e IPEA, a publicação “As relações
entre o Sistema Único de Assistência Social – SUAS e o Sistema de Justiça”,
onde foram identificadas possibilidades, bem como limites e dificuldades da
relação entre SUAS e o Sistema de Justiça.

 
 

 

Diante das dúvidas e dificuldades relatadas pelas equipes municipais e

estaduais, em 2016 a SNAS publicou a Nota Técnica n° 02/2016, que

objetivou descrever a natureza do trabalho social desenvolvido pelos

profissionais das equipes de referência no âmbito do Sistema Único de

Assistência Social, de modo a reconhecer e afirmar seu espaço de atuação e

subsidiar o diálogo na relação interinstitucional com os órgãos do sistema de

Justiça. Assim, é fundamental ressaltar a atribuição dessas equipes,

diferenciando das atribuições de outros atores da rede de proteção e

responsabilização.



DELIBERAÇÕES SOBRE O TEMA
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“Instituir parâmetros para a relação do SUAS com o Sistema de Justiça e

Sistema de Garantia de Direitos, visando o estabelecimento de fluxos e

protocolos de referenciamento e delimitação de competências.”

“Articular com a Justiça e Ministério Público Federal a construção de ações

integradas e fluxos e institucionalizá-los em normativas, protocolos, ou

instrumentos que regulem a relação com o SUAS”.

“Instituir, por meio de normativas conjuntas, Protocolos de Gestão

Integrada entre o SUAS, o Sistema de Justiça e o Sistema de Garantia de

Direitos - SGD, estabelecendo fluxos e parâmetros formais de

encaminhamentos e definição de competências dos entes e instituições

envolvidas, garantindo que as trabalhadoras e trabalhadores da assistência

social sejam designados para trabalharem nas atividades da Política

Nacional de Assistência Social- PNAS.”



ARTICULAÇÃO EM NÍVEL FEDERAL

O Ministério da Cidadania vem buscando maior articulação com atores como o Conselho
Nacional de Justiça – CNJ e o Conselho nacional do Ministério Público – CNMP. O
ministério tem tido participação em fóruns e comissões do judiciário e Ministério Público,
como:

Aspecto facilitador: há abertura de tais órgãos e colegiados para essa discussão.

Dificuldade: tais órgãos e colegiados têm função orientadora, porém há ampla

autonomia de ação de juízes e promotores das diversas comarcas do País, o que

demanda um esforço de articulação a nível local.

 FONAJUV - Fórum Nacional da Justiça Juvenil;

 FONAJUP – Fórum Nacional da Justiça Protetiva; e

 COPEIJ – Comissão Permanente da Infância e Juventude (MP)



ARTICULAÇÃO COM CNMP

Destaca-se, nos últimos anos, algumas iniciativas de cooperação entre o MP e a SNAS:

 Reuniões da Comissão Intersetorial do SINASE, com participação do MP;

 Contribuição do CNMP na Pesquisa de Medidas Socioeducativas em Meio Aberto, 2018;

 Contribuição da SNAS na elaboração/reformulação do formulário do CNMP para ser utilizado
pelos membros do Ministério Público nas fiscalizações junto aos programas de atendimento para a
execução das medidas socioeducativas em meio aberto;

 Participação de membros do MP nas oficinas nacionais sobre Guarda Subsidiada de Crianças e
Adolescentes na Família Extensa, realizadas pela SNAS em 2017 e 2018;

 Participação do CNMP no Encontro Nacional de Reordenamento de Serviços de Acolhimento de
Crianças e Adolescentes, em abril de 2018;

 Encontro do CNMP sobre o enfrentamento ao Trabalho Infantil com participação da SNAS.



ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA CNMP / SNAS

No dia 18 de dezembro de 2018 foi assinado

um Acordo de Cooperação Técnica – ACT entre

o CNMP e a SNAS, tendo como objeto a

conjugação de esforços e o intercâmbio de

informações visando o aperfeiçoamento do

SUAS e das ações do MP e a melhor

articulação entre o Ministério Público e os

gestores da Assistência Social.



PLANO DE TRABALHO - ACT

Capacitação

O ACT será conduzido por meio de seguintes frentes:

Grupos de Trabalho

Fluxo de compartilhamento de dados e informações

Para a operacionalização do ACT, foi elaborado Plano de Trabalho entre as

partes, que estabelece os termos da cooperação para os próximos 60 meses,

que define linhas gerais da metodologia de trabalho.



PLANO DE TRABALHO - ACT

Capacitação

Para a operacionalização das atividades de capacitação a SNAS e o CNMP se comprometem a

envidar esforções para o apoio na execução de tais atividades, incluindo:

Atividades que propiciem troca de informações, formações e capacitação

permanente de profissionais do SUAS e membros e técnicos do MP, conhecimento

mútuo das responsabilidades e atribuições de cada ator, assim como elaboração e

oferta conjunta de material informativo e formações para usuários do SUAS.

 Elaboração e divulgação de material formativo, vídeo-aulas, roteiros práticos, manuais,

orientações e publicações, dentre outros;

 Realização de oficinas, seminários, dentre outros eventos formativos;

 Articulação junto aos MP Estaduais para a utilização da infraestrutura das escolas do

MP para encontros e capacitações voltados à Rede Socioassistencial e eventos sobre

temas vinculados ao SUAS.



PLANO DE TRABALHO - ACT

Diante da diversidade e complexidade dos temas que precisam ser
melhor regulamentados ou que necessitam de uniformização de
entendimento entre os membros do MP e os gestores e profissionais
do SUAS, a SNAS e o CNMP criarão Grupos de Trabalho com
participação de ambos os órgãos, sobre temas prioritários definidos
entre os órgãos, com vistas à uniformização de entendimentos,
discussão e proposição de fluxos e procedimentos, elaboração de
normativas, dentre outros.

Grupos de Trabalho



PLANO DE TRABALHO - ACT

Atividades voltadas à ampliação e desburocratização do
acesso às informações disponíveis nos sistemas do Ministério da
Cidadania e do MP, permitindo maior agilidade na obtenção
de informações que poderão ser compartilhados. Por meio do
Grupo de Trabalho que discutirá a Operacionalização do
compartilhamento de dados e informações serão estabelecidos
os fluxos e mecanismos a serem utilizados para a troca
sistemática de informações entre os órgãos.

Fluxo de compartilhamento de dados e informações



OBRIGADA!


