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Sobre o
comitê
Comitê
Interinstitucional
de
acompanhamento
das
medidas
de
enfrentamento
à
Covid-19
estabelecidas na Recomendação n.º
62/2020
do
CNJ,
relacionadas
às
pessoas
sujeitas
às
medidas
socioeducativas.
Instituído
pela
Portaria Conjunta CONSIJ-CIJ/GMF n.º
01/2020 em 15/04/2020, é presidido
pelo Desembargador Ruy Muggiati,
Supervisor do Grupo de Monitoramento
e Fiscalização do Sistema Carcerário e
de Medidas Socioeducativas (GMF/PR).
O Comitê se propôs à supervisão das
ações
sanitárias
preventivas
e
protetivas, durante a Pandemia do
COVID-19
relacionadas
aos
adolescentes
em
cumprimento
de
medidas socioeducativas, servidores e
demais atores envolvidos no Sistema
de
Justiça
Socioeducativo.
Pela
Recomendação Conjunta 01/2020 de 19
de março de 2020, os membros do
Comitê
instituíram
medidas
e
providências,
dentre
eles
o
denominado Plano de Contingência de
Prevenção ao contágio pelo COVID-19,
junto ao Sistema Socioeducativo do
Estado do Paraná, abordando questões
de
saúde
e
sanitárias
a
fim
de
preservar os direitos fundamentais dos
adolescentes
em
cumprimento
de
medidas
de
internação
e
semiliberdade,
e
de
outros
adolescentes
que
ingressarem
no
sistema, bem como dos servidores e
todos os atores envolvidos.

A CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 ESTABELECE
A PRIORIDADE ABSOLUTA NA GARANTIA DOS
DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E O
PRINCÍPIO DA CONVIVÊNCIA FAMILIAR E
COMUNITÁRIA (ART. 227), BEM COMO A
DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA (ART. 1º , III) E A
NÃO SUBMISSÃO À TORTURA OU TRATAMENTO
DESUMANO E DEGRADANTE (ART. 5º , III)

Justificativa
PROJETO DE LEI
O presente projeto de lei tem o objetivo de regulamentar a Central de
Vagas das Unidades Socioeducativas do Estado do Paraná, de modo a
garantir maior eficácia e segurança jurídica quando da aplicação das
regulamentações específicas ao atendimento socioeducativo.
A criação desta Lei possui sua justificativa pautada na importância em oferecer um
atendimento socioeducativo de qualidade voltado para o pleno desenvolvimento
do(a) adolescente autor(a) de ato infracional na construção de sua identidade e
cidadania, pautado em conceitos pedagógicos incompatíveis com a possibilidade
de superlotação, bem como em garantir o apoio técnico do(a) adolescente e de sua
família desde o seu ingresso no Sistema Socioeducativo através dos Centros de
Socioeducação ou Casas de Semiliberdade do Estado do Paraná.

Conforme o inciso III, do art. 4º da Lei n° 12.594/2012, lei esta que institui o
Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo — SINASE, ao Estado
compete criar, desenvolver e manter programas para a execução das
medidas socioeducativas de semiliberdade e internação, pressuposto para
qualidade e boa execução do atendimento socioeducativo.
A Central de Vagas, criada em 2002 e regulamentada por meio da
Resolução nº 169, de 21 de dezembro de 2018, opera como uma Divisão do
Departamento
de
Atendimento
Socioeducativo
–
DEASE,
sob
responsabilidade da Direção deste Departamento e sob supervisão da
Direção Geral da Secretaria da Família, Justiça e Trabalho - SEJUF.
A principal competência da Central de Vagas é a sistematização de
entrada e de transferências dos(as) adolescentes junto às Unidades
Socioeducativas do Estado por meio de cadastramento e atualização das
solicitações de vagas. Tal competência se revela necessária para que não
haja superlotação, bem como para que a entrada do(a) adolescente se dê
de acordo com a ordem estabelecida pelo Sistema, respeitando critérios
previamente
estabelecidos
em
Resolução
específica,
possibilitando
transparência e isonomia na destinação da vaga solicitada, e de forma a
facilitar
o
contato
do(a)
adolescente
com
seus
familiares
e/ou
responsáveis, mantendo-o(a) próximo(a) do município de origem.
Esta Divisão gerencia e coordena as vagas destinadas às medidas
socioeducativas de internação, internação provisória e semiliberdade,
femininas e masculinas, divididas em 28 Unidades Socioeducativas e
distribuídas em 16 municípios do Estado do Paraná.
A Divisão recebe solicitações de vagas diariamente, realizadas pelo Juízo
competente de diversas Comarcas do Estado do Paraná, para o
cumprimento das medidas socioeducativas, as quais são cadastradas no
Sistema Informatizado de Medidas Socioeducativas - SMS, de modo a criar
uma “fila de espera” com base nos cálculos determinados por este Sistema,
sendo atendidas de acordo com a disponibilidade de vagas nos Centros de
Socioeducação e Casas de Semiliberdade do Estado, proximidade familiar,
local do ato infracional, idade, gravidade e reiteração do ato infracional.
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Justificativa

De acordo com a Resolução nº 169, de 21 de dezembro de 2018, a entrada do(a)
adolescente na Unidade Socioeducativa ocorrerá por meio de Guia de Execução de
Internação expedida pela autoridade judiciária. Isto garante que nenhum
adolescente entre ou permaneça em Unidade Socioeducativa sem ordem escrita da
autoridade judiciária competente, conforme estabelece a Resolução nº 367, de 19
de janeiro de 2021, do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, como um dos objetivos
da Central de Vagas.
Importa destacar que os procedimentos realizados pela Central de Vagas atendem
os
princípios
constitucionais
da
legalidade,
impessoalidade,
moralidade,
publicidade e eficiência, ao utilizar ferramenta tecnológica para pontuação de
critérios e diminuição da discricionariedade existente para oferta de vagas, assim
como atende os princípios da brevidade e excepcionalidade da medida
socioeducativa e da prioridade absoluta à criança e ao adolescente, igualmente
importantes no que se refere ao atendimento socioeducativo.
No Brasil, é possível observar um cenário de superlotação da capacidade das
Unidades destinadas ao cumprimento de medidas socioeducativas de diversos
estados, uma vez que as vagas disponíveis se mostram insuficientes para atender à
demanda de solicitações, ensejando em um atendimento socioeducativo instável.
De acordo com o relatório Panorama de Execução dos Programas Socioeducativos
de Internação e Semiliberdade nos Estados Brasileiros, do Conselho Nacional do
Ministério Público - CNMP, em 2018, apurou-se um total de 16.161 vagas disponíveis
em todas as Unidades Socioeducativas no país destinadas ao cumprimento da
medida socioeducativa de internação, com ocupação real de 18.086 vagas,
representando uma superlotação de 11,91%.
O determinado relatório apresenta índices muito elevados de superlotação de
Unidades destinadas à internação em alguns estados brasileiros, tendo, no ano de
2018, Pernambuco apresentado uma superlotação de 109,23%, Rio de Janeiro
apresentado uma superlotação de 60,07% e Rio Grande do Sul apresentado uma
superlotação de 62,09%.
Os dados exemplificativos referentes à superlotação das Unidades sinalizam para a
importância da Central de Vagas ao atendimento socioeducativo, visto que esta é a
responsável pela gestão e coordenação das solicitações de vagas, cabendo-lhe
indicar a disponibilidade de alocação de adolescente em unidade socioeducativa
ou a inclusão em lista de espera até a liberação de vaga pertinente à medida
aplicada, na hipótese de indisponibilidade.
Neste sentido, a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Habeas
Corpus nº 143.988/ES, em 25 de agosto de 2020, determinou que as unidades de
execução de medida socioeducativa não ultrapassem a capacidade projetada e
estabeleceu a adoção do princípio numerus clausus como estratégia de gestão
para estas unidades, com a liberação de nova vaga na hipótese de entrada de
adolescente.
Posteriormente, a decisão plenária tomada no julgamento do Ato Normativo nº
0010268-45.2020.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, na 79º Sessão
Virtual, realizada em 18 de dezembro de 2020, apontou direções e procedimentos
para a criação de Central de Vagas no Sistema Estadual de Atendimento
Socioeducativo, no âmbito do Poder Judiciário.
O Ministro Luiz Fux, ao proferir o voto, dispôs que a criação da Central de Vagas,
por meio de critérios objetivos e transparentes, padroniza os procedimentos para a
solicitação
e
oferta
de
vagas
destinadas
ao
cumprimento
de
medida
socioeducativa, evitando, assim, a superlotação das unidades, de forma a garantir
um atendimento socioeducativo de qualidade.
Ademais, o Ministro submeteu a proposta de uma Resolução, posteriormente
publicada como a Resolução nº 367, de 19 de janeiro de 2021, com a finalidade de
apresentar diretrizes e normas gerais para implementação e funcionamento da
Central de Vagas no âmbito do sistema socioeducativo.

Justificativa

Neste sentido, a determinada Resolução, em seu art. 6º, define como objetivos
gerais da Central de Vagas assegurar que a ocupação dos estabelecimentos
socioeducativos não ultrapasse o número de vagas existentes e impedir a
superlotação das Unidades Socioeducativas, evitando a degradação do sistema
socioeducativo.
Destaca-se, outrossim, a atuação conjunta do Poder Judiciário e do Poder
Executivo para a garantia de criar, implementar e executar a Central de Vagas nos
Sistemas Estaduais de Atendimento Socioeducativo, cabendo às instituições do
Sistema de Garantia de Direitos acompanhar e monitorar a execução das Centrais,
conforme dispõe o caput e o §4º do 3º da Resolução acima referida.
Nesta perspectiva, O Conselho Nacional de Justiça - CNJ define, no inciso VI do art.
6º da Resolução nº 368, de 20 de janeiro de 2021, que é competência dos Grupos
de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e das Medidas
Socioeducativas - GMF fiscalizar e monitorar a condição de cumprimento de
medidas socioeducativas por adolescentes autores de ato infracional, com a
adoção das providências necessárias para assegurar que o número de adolescentes
não exceda a capacidade de ocupação dos estabelecimentos.
O Estado do Paraná é destaque no que se refere à eficiência do atendimento
socioeducativo, visto que a gestão e coordenação das vagas evita a superlotação
das Unidades Socioeducativas desde o ano 2015, o que indica a relevância da
atuação da Central de Vagas. Trata-se de um dos estados com experiências mais
estruturadas no país em relação à existência da Central de Vagas no âmbito da
socioeducação, sendo referência pelo Conselho Nacional de Justiça - CNJ na
proposição de criação e implementação deste modelo de sistema nos demais
estados do país.
A Resolução nº 169, de 21 de dezembro de 2018, referente à criação e
regulamentação da Central de Vagas das Unidades Socioeducativas do Paraná, fazse necessária e complementar ao projeto de Lei, por disciplinar procedimentos
administrativos para ingresso e transferência de adolescentes nas Unidades
Socioeducativas.
Com o presente projeto de lei, a atuação da Central de Vagas no Estado do Paraná
terá respaldo legal, capaz de garantir maior segurança jurídica quando da
aplicação das normas no âmbito socioeducativo no estado paranaense.
Dessa forma, entende-se que o intuito da Central de Vagas está em assegurar apoio
técnico de qualidade ao adolescente autor de ato infracional nas Unidades
Socioeducativas do Estado do Paraná, de modo a evitar a superlotação de unidades
e facilitar o contato do(a) adolescente com seus familiares e/ou responsáveis,
mantendo-o próximo do município de origem.
Em face do exposto, submeto à consideração o Projeto de Lei que visa
regulamentar a Central de Vagas dos Centros de Socioeducação e Casas de
Semiliberdade do Estado do Paraná, esperando que o projeto encontre favorável
acolhimento de nossos ilustres pares.

reuniões
ELABORAÇÃO DO TEXTO

Foram realizadas três reuniões com objetivo de
dialogar sobre a proposta do Projeto de Lei da Central
de Vagas no sistema socioeducativo, tendo como
base a minuta elaborada pelo Departamento de
Atendimento Socioeducativo (DEASE). As reuniões
ocorreram nos dias 22 de março, 05 de abril e 19 de
abril de 2021.
A primeira reunião do Grupo de Trabalho teve como
objetivo a consolidação da equipe, a formalização dos
membros que a constituíram e a definição do escopo
do Grupo de Trabalho, que foi a construção do texto
de projeto de Lei Estadual para instituir a Central de
Vagas no Sistema Socioeducativo do Estado do
Paraná.
Embora a Central de Vagas já esteja implantada no
Estado do Paraná, pela Resolução 169/2018 da
Secretaria da Justiça, Família e Trabalho (SEJUF), os
diálogos em torno da criação de uma Lei Estadual se
deram no sentido de que a Lei traria segurança
jurídica a essa política pública, em contraponto à
precariedade da Resolução 169/2018 como ato
normativo, passível de ser alterado ou mesmo extinto,
como discricionariedade da administração pública.
Além disso, a criação da Central de Vagas atende às
diretrizes estabelecidas pelo Conselho Nacional de
Justiça (CNJ), que por meio da resolução 367/2021,
dispõe sobre normas gerais para sua criação no
Sistema Socioeducativo, no âmbito do Poder
Judiciário.
A minuta apresentada pelo DEASE serviu de base
para os diálogos e aperfeiçoamento do texto final,
que se deu de forma colaborativa, com proposições e
ajustes apresentados pelos membros do Grupo e
amplamente discutidas, até a obtenção de consensos.

Durante a segunda reunião, alguns dos
pontos trazidos ao diálogo reforçaram a
necessidade da Lei, a fim de caracterizar a
Central de Vagas como uma política pública
de Estado e integrante dos direitos dos
adolescentes. Nesse sentido, a gestão das
vagas atende aos princípios da administração
pública, como eficiência e impessoalidade,
permitindo a melhor governança dessa
política, pautada no Estado do Paraná pelo
diálogo interinstitucional e colaborativo.
Na última reunião da equipe, o texto final foi
consolidado, após observados e discutidas
todas
as
contribuições
trazidas
pelos
membros, resultando no texto com seus seis
artigos.

texto aprovado
PROJETO DE LEI Nº XX, DE 2021
Regulamenta a Central de Vagas das Unidades Socioeducativas
do Estado do Paraná e dá outras providências.

O/A xxxxxxx decreta:
Art. 1º Esta lei regulamenta a Central de Vagas das Unidades Socioeducativas do Estado do Paraná, como
parte integrante da política da criança e do adolescente, que funcionará vinculada ao órgão do Poder Executivo
do Estado do Paraná, responsável pela gestão do atendimento socioeducativo, sendo regida pelos seguintes
princípios:
I - dignidade da pessoa humana;
II - brevidade e excepcionalidade da medida socioeducativa;
III - prioridade absoluta à criança e ao adolescente;
IV - convivência familiar e comunitária;
V - temporalidade da medida socioeducativa.
Art. 2º Entende-se por Central de Vagas o serviço responsável pela gestão e coordenação das vagas em
unidades de internação, semiliberdade e internação provisória do Sistema Estadual de Atendimento
Socioeducativo.
Parágrafo único. A Central de Vagas, de competência do Poder Executivo, será responsável por receber e
processar as solicitações de vagas formuladas pelo Poder Judiciário, cabendo-lhe indicar a disponibilidade de
alocação de adolescente em unidade de atendimento ou, em caso de indisponibilidade, sua inclusão em lista de
espera até a liberação de vaga adequada à medida aplicada.
Art. 3° A solicitação de vaga encaminhada à Central de Vagas será cadastrada, distribuída por regiões e
considerará:
I - a disponibilidade da vaga;
II - o local do ato infracional e a proximidade familiar;
III - a gravidade do ato infracional;
IV - a reiteração de ato infracional;
V - a data da solicitação.
Parágrafo único. Na ausência de vaga em outras Unidades, proceder-se-á na forma do artigo 49, II, da Lei
Federal nº 12.594/2012.
Art. 4º As transferências entre Unidades Socioeducativas serão excepcionais e ocorrerão, preferencialmente
sob permuta, nas seguintes hipóteses:
I - gerenciamento de crises ou emergências identificadas pelas equipes das Unidades Socioeducativas;
II - busca de otimização do cumprimento da medida quando identificada estagnação do processo
socioeducativo do(a) adolescente;
III - inexistência de vaga adequada à modalidade de atendimento proposta ao(à) adolescente em razão do perfil
da Unidade Socioeducativa ou da distância do município familiar.
Art. 5º Demais procedimentos administrativos para ingresso, fila de espera e transferência de adolescentes se
darão conforme procedimentos definidos em regulamentação específica da Pasta à Central de Vagas.
Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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