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Brasília, 23 de setembro  de 2019.

Grupo de Trabalho – Portaria CNMP - PRESI Nº 60/2018

Acompanhamento da Política Nacional de 

Atendimento Socioeducativo

INFORMAÇÕES COLETADAS ENTRE AGOSTO E NOVEMBRO DE 2018



O LUGAR DA GESTÃO DO SINASE EM CADA ESTADO E NO DF: 
IMPORTÂNCIA DESTA LOCALIZAÇÃO PARA DEMARCAR A 
DISTINÇÃO ENTRE POLÍTICA SOCIOEDUCATIVA E POLÍTICA 
CRIMINAL

✓ 15 estados e o DF 
informaram executar 
diretamente suas políticas 
de atendimento 
socioeducativo em regime 
de internação e 12 estados 
o fazem por meio de 
entidades da administração 
indireta (institutos e 
fundações).

✓ apenas 14,28% dos entes 
estaduais e distrital  
compreendem o 
atendimento 
socioeducativo como uma 
política que deve ser 
inserida no contexto da 
segurança pública



✓ Rio de Janeiro: 1423 adolescentes e jovens internados por prazo
indeterminado para apenas 889 vagas (superlotação de 60,07%);

✓ Acre: 523 internos para 271 vagas (superlotação de 92,99%);

✓ Bahia : 566 internos para 465 vagas (superlotação de 21,72%);

✓ Paraíba: 366 internos para 279 vagas (superlotação de 31,18%);

✓ Pernambuco: 1469 internos para 702 vagas (superlotação de
109,25%);

✓ Rio Grande do Sul: 992 internos para 612 vagas (superlotação de
62,09%);

✓ Sergipe: 172 internos para 101 vagas (superlotação de 70,30%).

No período de referência da coleta das
informações, apurou-se (TABELA 02):



✓ Minas Gerais   informou um acúmulo de 879 pedidos pendentes no 
período; 

✓ Goiás  informou 68; 

✓ Mato Grosso informou 147; 

✓ Mato Grosso do Sul informou 327; 

✓ Paraná informou 245; 

✓ Santa Catarina informou 300.

PEDIDOS DE VAGAS PENDENTES DE ATENDIMENTO  
RECEBIDOS ENTRE JANEIRO E AGOSTO DE 2018: 
TABELA 03 



VAGAS POR 
GRUPO DE 100 

MIL HABITANTES
E

ÍNDICE DE 
DEMANDA 

VERIFICADA

Considerando o país como 
um todo, a média de vagas 
disponíveis por 100 mil 
habitantes é  de 7,7, 
bastante próxima da média 
de demanda verificada  
entre os 13 estados com 
índices entre 5 e 15, que é 
de 8,59. 



TEMPO MÉDIO DE DURAÇÃO DA MEDIDA 
DE INTERNAÇÃO



✓ Deficit nacional geral de  1925 vagas para a medida de internação por prazo 
indeterminado;

✓ Os pedidos pendentes de atendimento, entre 1º de janeiro e 31 de agosto de 2018, 
somavam um deficit de mais  2011 vagas;

✓ Totalizando um déficit nacional real – não se trata de projeção ou estimativa - de 
3936 vagas, identificável  entre janeiro e agosto de 2018, sem considerar as 
pendências de 2017 e as referentes aos meses de setembro a dezembro de 2018. 

✓ Se considerarmos a média de pedidos pendente mensais de 251,37 entre janeiro e 
agosto/2018 (2011÷8), teríamos uma projeção de déficit para o ano de 2018 de 
4.941 vagas.

✓ Este número refere-se apenas à medida de internação por prazo indeterminado, sem 
considerar o déficit, também existente em vários estados, para atendimento à 
internação provisória por até 45 dias.

SUPERLOTAÇÃO + FILAS DE ESPERA:  CÁLCULO DO 
DÉFICIT DE VAGAS



Esse número, próximo a 5000 vagas, considera apenas o
déficit de vagas de internação por prazo indeterminado e
corresponde a menos de 50% do número de novas vagas de
internação projetadas para serem criadas pelo conjunto dos
estados e do DF, em seus Planos Estaduais Decenais de
Atendimento Socioeducativo, previstos nos artigos 7º e 8º da
Lei do SINASE.



✓ Dados nacionais referentes ao ano de 2014 revelavam uma 
ocupação real de 21.823 internos para uma capacidade 
prevista de 18.072 vagas, indicando uma superlotação (deficit
de vagas), naquele momento, da ordem de 3.751 vagas.  

✓ Releva destacar que esse número não compreende os 
pedidos de vagas não atendidos, informação essa que não 
integra a base de dados da Resolução CNMP nº 67/2011. 

SITUAÇÃO EM 2014 - Relatório da 
Resolução CNMP  nº 67/2011 (CNMP, 
2015)



✓ 21 estados e o DF relataram possuir seus planos decenais devidamente elaborados e 
aprovados pelos respectivos Conselhos Estaduais dos Direitos da Criança e do 
Adolescente. 

✓ AC, AL,  CE, MS e RR informaram que seus planos decenais ainda não tinham sido 
aprovados, mas estavam em fase final de tramitação para devida aprovação. 

✓ GO, MA, MG, PR, RJ, RS, SC e TO informaram que, somados, os seus planos estaduais 
decenais projetam a necessidade de criação de 5576 (cinco  mil, quinhentos e setenta 
e seis) novas vagas de internação por prazo indeterminado;

✓ Os estados de AM, BA, ES, PA, PB, PE, PI,  e RO  planejam  criar 21 novas unidades de 
internação  (considerando a configuração mais modesta de 40 vagas por unidade, estas 
21 novas unidades representariam mais 840 vagas);

✓ Somados, os estados acima referidos representam uma meta de criação de 6.416 (seis 
mil, quatrocentos e dezesseis) novas vagas de internação.

O que dizem os Planos Estaduais Decenais 
de Atendimento socioeducativo



✓ + 2080 ( duas mil e oitenta) vagas de internação provisória 
nos estados de MG, PR, RJ e TO, elevando a previsão de 
criação de novas vagas de internação por prazo 
indeterminado e internação provisória para   8496 (oito mil, 
quatrocentos e noventa e seis). 

✓Considerando que as novas unidades  previstas para serem 
criadas nos estados de MT, RN e DF não indicam os 
respectivos quantitativos e tendo em vista as possíveis 
expansões nos estados do AC, AL,  CE, MS e RR,  temos que 
estas 08 (oito)  UF´s podem elevar a previsão de criação de 
novas vagas de internação para um patamar acima  de 
10.000 (dez mil).

O que dizem os Planos Estaduais Decenais 
de Atendimento socioeducativo



CUSTO MÉDIO MENSAL POR VAGA DE INTERNAÇÃO E 
SEMILIBERDADE

Estado
Custo mensal estimado por adolescente em

cumprimento de internação *

CE R$ 6.431,00
DF R$ 16.338,01
ES R$ 8.640,00
MS R$ 7.000,00
MG R$ 7.309,91
PA R$ 14.963,26
PB R$ 5.125,28
PR R$ 13.000,00
RS R$ 9.393,00
RO R$ 6.727,33
RR R$ 6.837,78
SC R$ 12.887,07

SP R$ 10.018,42

Média R$ 9.590,08

Estado
Custo mensal estimado por adolescente em 

cumprimento de semiliberdade *

AL R$ 5.140,00
CE R$ 8.319,30
DF R$ 13.325,79
ES R$ 6.840,00
MS R$ 7.000,00
MG R$ 10.024,55
PA R$ 12.122,15
PB R$ 5.125,28
PR R$ 13.000,00
RS R$ 8.390,00
RR R$ 6.837,78
SC R$ 6.882,44
SP R$ 12.893,37
SE R$ 5.629,25

Média R$ 8.680,71



✓ Vagas de internação por 
prazo indeterminado 
atualmente disponíveis 
no DF e 26 estados: 
16.161 

✓ Custo anual por vaga de 
internação: R$ 9.590,08 x 
12 = R$ 115.080,06

✓ Custo anual para 16.161 
vagas: 16.161 x R$ 
115.080,06 = 
R$ 1.859.808.849.66

ESTIMATIVA DE CUSTEIO ATUAL DO SISTEMA 
SOCIOEDUCATIVO BRASILEIRO: INTERNAÇÃO

✓ Vagas de internação 
provisória atualmente 
disponíveis no DF e 26 
estados: 4.845

✓ Custo anual por vaga de 
internação provisória: R$ 
9.590,08 x 12 = R$ 
115.080,06

✓ Custo anual para 4.845 
vagas: 4.845 x R$ 
115.080,06 = 
R$ 557.562.890.7

✓ Vagas de semiliberdade
disponíveis no DF e 25 
estados: 2.071, sendo 
que apenas MT e RO não 
enviaram esta 
informação. 

✓ Custo anual por vaga de 
semiliberdade: R$ 
8.680,71 x 12 = R$ 
104.168,52

✓ Custo anual para 1835 
vagas: 2.071  x R$ 
104.168,52 = 
R$ 215.733.004,92

✓ R$ 2.633.104.745,28 (dois bilhões, seiscentos e trinta  e três  milhões, cento e 
quatro mil, setecentos e quarenta e cinco reais e vinte e oito centavos) 



R$ 2.633.104.745,28
dois bilhões, seiscentos e trinta  e três  

milhões, cento e quatro mil, setecentos 
e quarenta e cinco reais e vinte e oito 

centavos 

ESTIMATIVA DE CUSTEIO ATUAL 
DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO 
BRASILEIRO: TODAS AS MEDIDAS



✓ A julgar pelos números apurados de superlotação e “filas de espera” para a medida de
internação, o SINASE precisaria de uma expansão da ordem de 30 % na oferta desta
modalidade de medida socioeducativa.

✓ Para suprir o déficit aproximado de 5000 vagas, com base na configuração permitida para
unidades até 90 vagas, seria necessário implementar 55 novas unidades de internação por
prazo indeterminado, a um custo de construção estimado em torno de 17 milhões de reais
por unidade, de acordo com as informações prestadas à Comissão da infância e da
Juventude do CNMP, no dia 25 de abril de 2019, pelo Ministério da Mulher, da Família e
Direitos Humanos;

✓ Isso demandaria um investimento de cerca de 935 (novecentos e trinta e cinco) milhões
de reais, distribuído entre os estados que apresentam déficits de vagas mais importantes.

✓ O número de 55 novas unidades de internação foi calculado com base nos números
nacionais totais de superlotação e “filas de espera” informados nas tabelas 02 e 03; se, ao
invés de considerar os números nacionais totais, esse cálculo fosse realizado de forma
fragmentada, estado por estado, o número de novas unidades de internação ficaria entre
60 e 62.

INVESTIMENTO NECESSÁRIO



✓ A julgar pelos números apurados de superlotação e “filas de espera” para a
medida de internação, o SINASE precisaria de uma expansão da ordem de 30 %
na oferta desta modalidade de medida socioeducativa.

✓ Para suprir o déficit aproximado de 5000 vagas, com base na configuração
permitida para unidades até 90 vagas, seria necessário implementar 55 novas
unidades de internação por prazo indeterminado, a um custo de construção
estimado em torno de 17 milhões de reais por unidade, de acordo com as
informações prestadas à Comissão da infância e da Juventude do CNMP, no dia
25 de abril de 2019, pelo Ministério da Mulher, da Família e Direitos
Humanos, o que demandaria um investimento de cerca de 935 (novecentos e
trinta e cinco) milhões de reais, distribuído entre os estados que apresentam
déficits de vagas mais importantes.

INVESTIMENTO NECESSÁRIO



✓ Média da participação anual da União ao longo dos  últimos 5 anos, para 
cofinanciamento dos sistemas socioeducativos estaduais e distrital:  12 
milhões de reais, representando ínfimos 0,44% do valor gasto pelos  
estados e o DF para manterem seus programas de internação e 
semiliberdade por um único ano.

✓ Esta participação parece não atender à ordem legal que determina a 
contribuição da União  aos estados e ao DF, para custeio de uma política de 
prestação continuada, essencial e permanente, como é o SINASE.

✓ Sob a lupa da qualidade do atendimento, como pode uma política que 
custa 2,7 bilhões/ano aos estados e  Distrito federal ser oferecida com tão 
graves irregularidades e insuficiência de vagas?

✓ Com superlotação, “filas de espera”, insalubridade, mortes, abusos e 
violações de direitos fundamentais dos adolescentes e jovens custodiados? 

PARTICIPAÇÃO DA UNIÃO NO COFINANCIAMENTO 
DO SINASE



Tratando-se de uma política destinada essencialmente a adolescentes a 
adolescentes expostos a graves fatores de violação de direitos e 
vulnerabilidade social, a gestão  do SINASE deveria ser conduzida, em todos os 
níveis,  sob o prisma constitucional da prioridade absoluta (Constituição da 
República de 1988, artigo 227) e obediência responsável aos ditames do 
artigo 4º, parágrafo único, alíneas “c” e “d’  da Lei Federal nº 8.069, de 13 de 
julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA), onde é 
explicitado que a garantia de prioridade compreende, dentre outras coisas, a 
preferência  na formulação e na execução das políticas sociais públicas e a 
destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a 
proteção à infância e à  juventude.

PRIORIDADE ABSOLUTA E SINASE



Criar uma instância de  articulação e pactuação entre os 
entes federados, integrada por gestores do SINASE  das 
diversas  esferas de governo - União, estados, DF e 
municípios -, enquanto espaços intergovernamentais, 
políticos e técnicos aptos a ensejar, de forma horizontal, 
dialogada e compartilhada, o planejamento, o 
cofinanciamento justo – a exemplo do SUS e SUAS - e a 
implementação da política nacional de atendimento 
socioeducativo. 

PROPOSTAS



a) Estabelecer parâmetros justos entre os entes federativos – inclusive a
União - para o cofinanciamento do SINASE e definir as fontes para tal
cofinanciamento, como a eventual criação de um fundo especial e a
implantação de instâncias compartilhadas de gestão e pactuação, a exemplo
daquelas existentes nos Sistemas Únicos de Saúde e de Assistência Social;

b) Superar ou reduzir a superlotação e as “filas de espera” nas unidades de
internação que relataram a presença destas irregularidades;

c) Reduzir os fatores de violação de direitos fundamentais dos adolescentes
internados, inerentes à superlotação;

d) Assegurar a plena aplicação do Eca e da Lei do SINASE, quanto à
efetividade das sentenças judiciais que aplicarem medidas socioeducativas de
internação, contribuindo assim para a redução da “sensação de impunidade”.

PRINCIPAIS OJETIVOS DESSA POSSÍVEL INSTÂNCIA 
DE DIÁLOGO INTERFEDERATIVO E 
INTERINSTITUCIONAL



MUITO OBRIGADO!

Grupo de Trabalho – Portaria CNMP - PRESI Nº 60/2018
Acompanhamento da Política Nacional de 

Atendimento Socioeducativo


