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Apresentação da Coleção

A Coleção Temas Sociojurídicos se conforma na produção de um 
conjunto de obras articuladas que abordam diferentes temáticas 
inscritas na particularidade dos espaços sócio-ocupacionais, que 

o Serviço Social convencionou chamar de área sociojurídica, que reflete 
o trabalho profissional desenvolvido diretamente ou em interface com 
o Sistema de Justiça. Este Sistema, no geral, é composto por instituições 
como o Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, Sistema 
das Medidas de Proteção, Sistema de Execução das Medidas Socioeducati-
vas, Sistema de Segurança Pública, Sistema Prisional e as redes de defesa, 
promoção e proteção do Sistema de Garantias de Direitos.

Almeja-se, a partir de produções individuais ou coletivas, descortinar 
as relações sociais de violência, de preconceito, de criminalização das ex-
pressões da questão social e as práticas conservadoras-higienistas produzidas 
pelas instituições do Sociojurídico, alinhadas ao arcabouço penal do Estado 
capitalista contemporâneo. Nessa direção, perscrutam-se fundamentos crí-
ticos, estratégias de resistência, sintonizadas com as lutas sociais e práticas 
pedagógicas emancipadoras que se coadunam com a liberdade, com a defesa 
dos direitos humanos e com o combate à desigualdade. Para tanto, propõe-
-se a dialética articulação teórico-prática, capaz de prospectar e repropor 
processos sociais cotidianos na práxis profissional.
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O momento em que a Coleção é lançada é dramático. Avançam as 
reformas que elevam ao máximo os pressupostos liberais, ou seja, reduzem 
o alcance do incipiente Estado social brasileiro, alimentam o ódio em di-
versas dimensões da vida social, estimulando linchamentos morais e sociais, 
a exacerbação da prisão como medida de controle social e a intolerância 
para com a diferença. Nessa contextura, esta Coleção, na ótica da educação 
permanente, nasce para dialogar com a demanda crescente de profissionais e 
estudantes que atuam no Sociojurídico e buscam subsídios para compreender 
tais movimentos.

Espera-se que a aproximação com as obras que compõem a Coleção 
favoreça, entre autores e leitores, o compromisso com os sujeitos de direi-
to que transitam entre essas instituições e estimule processos coletivos de 
resistência, exigibilidade e materialização de direitos.

Entre São Paulo e Porto Alegre.

Maria Liduina de Oliveira e Silva

Silvia Tejadas
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Prefácio

Somos um país pobre, em análises de impacto de políticas sociais, 
seguindo rigores metodológicos. Frequentemente são achismos ba-
seados em dados superficiais, muitas vezes moldados para sustentar 

uma opinião.

Se já é difícil implantar políticas sociais sustentáveis no Brasil —- aque-
las que passam de governo para governo —- imagine sem o embasamento 
sobre sua eficácia.

Condena-se qualquer processo ao risco de erro. O que é bom pode 
ser encerrado, sem que se avalie o engano. O que é ruim pode continuar, 
sem nenhuma base.

Fala-se muito em segurança. Muitas vezes, especialmente, num mo-
mento eleitoral, de forma superficial e histérica. Assuntos tratados de forma 
histérica e superficial só podem resultar em soluções equivocadas.

Como jornalista, cansei de ver como os políticos, diante de desafios 
complexos, oferecem soluções simples, rápidas e, quase sempre, tolices. 
É assim que vemos a posse e porte de armas ou redução da maioridade penal 
apresentadas como soluções para a insegurança no país. Tivéssemos mais 
e melhores estudos, baseados em evidências inquestionáveis, seria menos 
difícil lutar contra o marquetismo dos políticos.



10 Irene Rizzini • Aldaíza Sposati • Antonio Carlos de Oliveira

“Adolescências, Direitos e Medidas Socioeducativas em Meio Aberto” 
não é uma leitura obrigatória só a quem se preocupa seriamente com os 
riscos de nossa juventude marginalizada, mas para todos aqueles que buscam 
alternativas sólidas para nossa insegurança cotidiana. Juntaram-se três nomes 
respeitados na área acadêmica — Irene Rizzini, Antonio Carlos de Oliveira 
e Aldaíza Sposati — e duas universidades com excelência em investigações 
sociais — PUC Rio e São Paulo — para analisar 420 prontuários de jovens 
que passaram por medidas socioeducativas em meio aberto. Esses prontuários 
abrangeram 57 serviços. Saber até que ponto esses serviços funcionam é vital 
para a questão da segurança: afinal, a eficácia significa menos reincidência. 
Mais reincidência significa o fortalecimento de narrativas baseadas na estu-
pidez de que “bandido bom é bandido morto”, redução da maioridade penal, 
estímulo à justiça com as próprias mãos ou adesão à ilusão das milícias.

A análise rigorosa mostrou o pouco rigor com que o país trata esse 
assunto. Constatou-se ausência de acompanhamento nacional sobre o que 
se executa no meio aberto. Não há dados sobre os resultados dos jovens 
que passaram pelos serviços. Um exemplo gritante: no Distrito Federal, a 
incidência quase triplicou — isso mesmo, triplicou — mas ninguém sabe o 
motivo. Imagine se fosse, por exemplo, uma epidemia que triplicasse de 
um ano para o outro sem que o Ministério da Saúde não soasse o alarme.

Os autores mostram o risco de não ter delegacias especializadas para 
reduzir esse vazio de informações e cuidados, desde que o jovem é detido 
pela polícia. Essa investigação soa alarme de que precisamos estar muito mais 
equipados para saber com os jovens em particular, e a segurança no geral.

Gilberto Dimenstein, jornalista.
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Introdução

Sobre este livro

A implicação ética com a população adolescente (e jovem)1 discrimi-
nada e criminalizada pelo fato de pertencer a segmentos populares, 
e tratada como de pouco valimento social na sociedade brasileira 

levou a que três autores construíssem o conteúdo deste livro. Esta reflexão 
nasce com uma vocação própria — a de uma profunda indignação diante 
da incapacidade do país de responder de forma humana e efetiva a esse 
segmento de sua população jovem.

A relação de trato entre jovens e adolescentes está fortemente relacio-
nada com a desigualdade e, nela, a forte presença do racismo direcionado ao 

1. Dois breves esclarecimentos: a) Em nossas análises, o foco recai predominantemente sobre 

o grupo adolescente (12 a 18 anos), mas, quando aplicável, referimos a adolescente e jovem, pois 

ocorre que a aplicação ou o cumprimento da MSE-MA — por servir de referência a idade do autor 

na data de cometimento do ato infracional que lhe é atribuído e não de aplicação da MSE — pode 

se estender até a idade de 21 anos; b) Referimos à palavra adolescente (ou jovem) precedida do 

artigo definido no masculino em concordância com a convenção da língua portuguesa. Isso não 

significa que relegamos a segundo plano as especificidades das adolescentes que se encontram 

em cumprimento de MSE, ainda que em menor número.
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jovem negro. São na maioria adolescentes e jovens de favelas, periferias e 
subúrbios de nossas cidades. O lugar onde vive grande parte desses adoles-
centes e jovens são territórios marcados pela destituição, pela espoliação e 
contínuo crescimento de mortes de adolescentes negros. Não raro ali opera 
a ordem de milícias que comandam um estado com normas que regulam 
o direito à vida.

O compromisso dos autores, neste conjunto de questões que se 
apresentam ao adolescente, está direcionado àqueles a quem é atribuido 
pelos operadores da Segurança Pública e pelo Sistema de Justiça a autoria 
de um ato infracional. Esses recebem sanções tipificadas em penalizações 
identificadas como medidas socioeducativas. Aos atos considerados mais 
graves — avaliação sempre sujeita a interpretações de operadores do Di-
reito, sobretudo juízes e promotores, comportando significativo grau de 
subjetividade — é imputada a medida de internação (em “meio fechado”) 
por tempo determinado, que ocorre em instituições do Sistema Estadual 
de Justiça ou do Sistema Estadual de Educação, como é o caso do Rio de 
Janeiro. Cada estado da federação se organiza de maneira distinta. Essa 
sanção se dá em cerca de 30% das ocorrências, incluindo-se nesse per-
centual a medida de semiliberdade — aquela em que adolescentes residem 
em uma unidade de cumprimento da medida, mas realizam externamente 
atividades educativas e de formação profissional. Aos atos considerados 
de menor gravidade — igualmente sujeitos à avaliação das autoridades 
competentes —, é indicada a frequência, por tempo determinado, a ações 
protetivas e socioeducativas realizadas em meio aberto sob a incumbência 
de Prefeituras.

É primordialmente desses 70% de adolescentes (e jovens) que recebem 
a medida socioeducativa em meio aberto que esta reflexão se ocupa. O meio 
aberto tem forte relação com o território de vivência dos jovens e, portanto, 
está carregado de inúmeros fatores, positivos e negativos, que demarcam o 
trato dos adolescentes e o alcance dos resultados da medida em meio aberto.

Pode-se inferir que a aplicação de uma medida socioeducativa em meio 
aberto extrapola os limites de condições individuais do adolescente, pois esta 
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é também demarcada pelo conjunto de condições de que dispõe a população 
jovem de um mesmo território, de convivência cotidiana.

Os capítulos que compõem este livro desenvolvem uma análise com-
prometida com a perspectiva de contribuir para o debate, reportando-se a 
questionamentos fundamentados e proposições que possam indicar mudan-
ças que se fazem urgentes. Os autores tecem considerações que visam ter 
outro alcance daquele empreendido até o presente. Pois entendem como 
inadmissível que se perpetuem remendos superficiais e soluções rápidas e 
inconsequentes. A intenção é a de superar tratamentos que de há muito já 
se comprovaram não atingir a raiz das implicações do problema, além de se 
mostrarem desumanos e ineficazes, como o encarceramento de adolescentes 
em idade cada vez mais precoce e por longos períodos.

Historicamente, as ações dirigidas a esse grupo foram marcadas por 
uma abordagem afeita ao Direito Penal, conquanto centradas na concepção 
desses jovens como representando um perigo para a sociedade. As interven-
ções encontravam-se adstritas ao âmbito do Poder Judiciário, com alguma 
interface com projetos ditos sociais por serem marcados por filosofia assis-
tencialista, emergencial, filantrópica e individualista.

Após a promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), em 
1990, o discurso oficial brasileiro adquire outros contornos, compreendendo 
os adolescentes, agentes de tais atos, como sujeitos de direitos em etapa de 
construção de seu processo de desenvolvimento. Em que pese o relativo 
avanço representado pelo novo ordenamento normativo, a aplicação das 
medidas socioeducativas prosseguiu atrelada a concepções judicializantes, 
a partir de práticas coordenadas por órgãos vinculados ao próprio Poder 
Judiciário ou a Secretarias de Justiça e afins.

O campo das medidas socioeducativas em meio aberto, para além de 
sua retirada dos aparatos institucionais e estaduais repressores foi alterado 
pela sua vinculação com o poder local das prefeituras, e pela convocação do 
apoio da sociedade civil em sua efetivação. Todavia, não gerou ainda um 
referencial consolidado a partir de suas diversas formas de prática. Talvez se 
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possa descrever a situação atual como a de ocorrência de múltiplos arranjos 
de execução da MSE-MA no país, sem que se disponha de referenciais que 
possibilitem a formação de convicção sobre os resultados socioeducativos 
e socioprotetivos em cada tipo desses arranjos.

O foco central sob análise neste livro são os processos de execução das 
medidas socioeducativas em meio aberto junto a adolescentes (e jovens). Isso 
significa que a eles ou a elas se atribuiu a autoria de uma infração penal. Esse 
fato pode ser interpretado pelo menos de duas formas. A mais usual é a de 
que cometeram uma infração e que são chamados a responder por seu ato. 
Nessa perspectiva, o cumprimento de MSE-MA é visto como uma punição. 
Outra forma de ver a questão é considerar que esses adolescentes, em sua 
maioria, agem em sintonia com os contextos nos quais vivem. Pois cresceram, 
em sua grande maioria, em condições de vida profundamente deterioradas; 
curtas vidas marcadas pela violência como forma de resolução de problemas 
e pelo desrespeito aos seus desejos e necessidades; cotidianamente expostos 
ao conflito armado e à confusão de poderes nos constantes confrontos entre 
os agentes do crime e os da lei. Nessa perspectiva, com esses jovens o Estado 
falhou, não tendo sido capaz de lhes assegurar cuidado e proteção.

Para além da retórica e da promessa de realização de direitos, particu-
larmente não cumprida no caso desses jovens, é de fundamental importância 
olhar de perto os pontos nevrálgicos que atravessam a prática cotidiana da 
oferta de cuidado e proteção no atendimento aos adolescentes em cumpri-
mento de MSE-MA. Para tal reflexão, toma-se como base resultados de 
uma pesquisa realizada pelos autores nas cidades do Rio de Janeiro e de São 
Paulo. Pela quantidade de situações analisadas e pela complexidade que o 
tema assume nas duas metrópoles, onde se concentra o maior número de 
adolescentes em cumprimento de MSE-MA no país, a pesquisa trouxe a 
oportunidade de revisitar a questão, não só do ponto de vista local, mas com 
inflexão nacional. Além disso, a pesquisa iluminou importantes desafios a 
serem priorizados na atenção aos adolescentes em cumprimento de medida 
socieducativa em meio aberto no Brasil.
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Adolescentes em cumprimento de Medidas 
Socioeducativas em Meio Aberto: aspectos históricos

Desde as lutas sociais dos anos 1980 — anteriores à CF/88, portan-
to — direcionadas para construção e aprovação do ECA, já se vão quase 
quarenta anos. Esse tempo indica que neste final da segunda década do 
terceiro milênio (2017/18), estão trabalhando, com a aplicação de MSE-MA, 
a terceira ou quarta geração de trabalhadores sociais que se aproximaram 
dessa questão.

As mudanças no tratamento das MSE-MA podem ser constatadas em 
documentos e dispositivos institucionais, mas seu ponto de partida está na 
sociedade civil entre os anos 1970 e 1980. A ideia de meio aberto supôs 
uma nova amplitude no trato da medida socioeducativa. Ela deslocou a 
responsabilidade estatal para a sociedade civil e para a família, forjando 
um imaginário de secundariedade da ação estatal que deveria se ater à in-
fraestrutura e financiamento, apoiando a presença e pertinência da ação da 
sociedade civil na execução da MSE-MA. Desse modo, foi construído um 
novo paradigma para a MSE-MA, que colocou em cena a responsabilidade 
de diferentes sujeitos, com novos compromissos perante a questão, o que 
nem sempre significou fluente adesão de cada um deles.

Pelos registros consultados e a experiência dos autores, afirma-se que 
a ação da sociedade civil mostrou anterioridade na alteração de compro-
missos em prol da proteção integral e da garantia de defesa de direitos dos 
adolescentes e jovens determinada pelo ECA.

Os consensos sociais de militantes da causa e dos Conselhos de Direitos 
da Criança e do Adolescente foram, porém, sendo substituídos por proce-
dimentos normatizados, que se espraiaram em dispositivos e fluxos institu-
cionais e interinstitucionais. O debate sobre o significado do compromisso 
com as medidas socioeducativas que apaixonou lutas sociais dos anos 1980 
e 1990 vem tendendo, como diz Bauman, a se liquefazer, caso sua leitura 
ocorra tão só por dispositivos jurídicos e procedimentais.
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O emaranhado de dispositivos dificulta a leitura da clara relação en-
tre fins e meios, seu atravessamento pelas relações de poder e sua efetiva 
compatibilidade com as expressões do real. Por outro lado, a MSE-MA 
deve ter uma leitura que supere sua individualização e a insira na reali-
dade de vida dos adolescentes e suas famílias nos desiguais bairros das 
cidades brasileiras.

A reflexão dos autores deste livro parte de pesquisa realizada em duas 
metrópoles. Parte, portanto, do real e do convívio com técnicos referenciados 
na atenção aos adolescentes em MSE-MA, quer no Rio de Janeiro como em 
São Paulo. Esses reforçaram seu envolvimento, a exaustão, na elaboração e 
apresentação em prazos determinados pelo Sistema de Justiça, de relatórios 
descritivos de suas ações e as dos adolescentes. Essa forma judicializada de 
trabalho termina por restringir o tempo socioeducativo e o socioprotetivo 
que constituem a dinâmica da medida.

A aplicação de MSE-MA tem por demanda adolescentes (12 a 18 anos 
incompletos, por vezes alcançando até 21 anos durante a medida) a quem 
foi atribuída autoria de ato infracional e que receberam, de um Juiz da Vara 
da Infância e Adolescência, a determinação de cumprir uma medida socio-
educativa em meio aberto, isto é, sem restrição de liberdade. Esse processo 
recebeu tratamentos diversos ao longo de sua trajetória.

O nascimento da MSE-MA tem assentamento na ação da Pastoral do 
Menor, isto é, uma ação cristã solidária, sob os auspícios da sociedade ci-
vil em defesa da criança e do adolescente. Ela ainda hoje se define com a 
preocupação de:

[...] estimular um processo que visa à sensibilização, à conscientização crítica, 
à organização e à mobilização da sociedade como um todo, na busca de uma 
resposta transformadora, global, unitária e integrada à situação da criança e 
os adolescentes empobrecidos e em situação de risco, promovendo, nos pro-
jetos de atendimento direto, a participação da criança e do adolescente como 
protagonistas do mesmo processo (Organização Pastoral da Arquidiocese de 
São Paulo. Pastoral do Menor, 2010).
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Como se lê e se depreende, há, desde o nascedouro, força constitutiva 
da medida em meio aberto, a MSE-MA, que direciona a dinâmica da ação 
à sociedade civil, à prática solidarista e não ao estado propriamente dito. 
Pode-se aventar a hipótese de que foi atribuído a “meio aberto” e à “sociedade 
civil” significado similar, pois a experiência mostra que a ação da MSE-MA 
se deu pela sociedade civil. Grupos organizados foram acompanhados por um 
agente estatal que exercia a mediação entre a ação dos agentes da sociedade 
com o Sistema de Justiça, conferindo-lhes veracidade.

Enquanto a Pastoral do Menor estendia seu trabalho país afora, a 
 MSE-MA na cidade do Rio de Janeiro seguiu percurso distinto e centrado na 
autoridade federal. A gestão da MSE e MSE-MA por órgãos federais foi intensa 
no Rio de Janeiro. Assim, o processo de municipalização para a cidade do Rio 
de Janeiro teve que ser antecedido pelo de estadualização da gestão da MSE 
pelo Estado do Rio de Janeiro. Como ex-capital federal, a cidade foi sede — 
durante o período da ditadura militar — da Fundação Nacional do Bem-Estar do 
Menor (FUNABEM), que, após a aprovação do ECA em 1990, foi renomeada 
Fundação Centro Brasileiro para a Infância e Adolescência (FCBIA). Ambas 
foram, a seus respectivos tempos, as responsáveis pela execução das medidas 
socioeducativas na cidade e no estado do Rio de Janeiro. O Estado do Rio de 
Janeiro foi a última Unidade da Federação que permaneceu com estrutura 
federal para a execução de MSE. Com a intenção de obter a aprovação da 
estadualização, o Governo do Estado do Rio de Janeiro expediu, em 1993, 
o Decreto n. 18.493, de 26/01/93, criando o Departamento Geral de Ações 
Socioeducativas (DEGASE). A seguir, em 1994, quando foi extinta a FCBIA, 
o DEGASE a incorporou. Sentido inverso seguiu a Fundação Estadual do 
Bem-Estar do Menor de São Paulo (FEBEM-SP) que, desde o início dos anos 
1980, sob pressão de organizações do movimento em defesa dos direitos de 
crianças e adolescentes, foi obrigada a desconcentrar regionalmente sua ação 
em polos regionais no Estado e na capital de São Paulo. Implantou, em São 
Paulo, em 1982, o Polo Sul, em 1984, os Polos Leste e Oeste, e o Polo Norte, 
em 1985. Por meio desses polos, formalizou convênios com Organizações da 
Sociedade Civil (OSC) para a prática de MSE-MA.
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Esse processo de descentralização articulado pela sociedade civil contou 
com a força dos Centros de Defesa de Direitos de Crianças e Adolescentes 
(CEDECAs). Essa forma de gestão, anterior ao processo de municipaliza-
ção e ao SUAS (Sistema Único de Assistência Social), fortaleceu a gestão 
por organizações da sociedade civil. O CEDECA Mônica Paião Trevisan, 
conhecido como CEDECA Sapopemba, foi um dos primeiros a celebrar 
convênio com a FEBEM-SP, em 1997.

Em 2003, o Tribunal de Contas da União (TCU) apresentou relatório 
de auditoria, realizada no Programa “Reinserção Social do Adolescente em 
Conflito com a Lei”, subordinado à Secretaria Especial de Direitos Huma-
nos da Presidência da República, e nele podem ser destacadas seis metas a 
serem alcançadas que se referem ao meio aberto e bem antes de o SINASE 
ser aprovado:

 ■ Criação de delegacias especializadas em investigação de atos infracionais 
praticados por adolescentes;

 ■ Implantação de serviços de atendimento a adolescentes com medidas 
socioeducativas não privativas de liberdade;

 ■ Implantação de serviços sociopsicopedagógicos destinados aos adoles-
centes em conflito com a lei e sua família;

 ■ Atendimento socioeducativo ao adolescente em conflito com a lei;.

 ■ Estudos e pesquisas na área de reinserção social do adolescente em 
conflito com a lei;

 ■ Promoção de eventos relativos à reinserção social do adolescente em 
conflito com a lei.

Como se sabe, a existência de Delegacias Especializadas em Crianças 
e Adolescentes é, ainda, mais uma expectativa do que propriamente um 
instrumento efetivamente implementado de garantia de direitos de crianças, 
adolescentes e jovens. A importância dessa Auditoria do TCU se dá pelo 
fato de ter realizado um tipo de censo do que ocorria em MSE-MA no país. 
Mais do que o desejo do dever ser, essa Auditoria traçou a realidade múltipla 
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e fragmentada da MSE-MA no país. Infelizmente, muito do que registrou 
ainda pode ser encontrado passados 15 anos.

O Plano Plurianual de 2008-2011 do Orçamento federal incluiu o 
cofinanciamento federal no “Serviço de proteção social aos adolescentes 
em cumprimento de medidas socioeducativas de LA e PSC”. Informe da 
Secretaria Nacional de Assistência Social (SNAS/MDS), desse período, as-
sinala que o financiamento federal seria dirigido à implantação de Centro 
de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS). Caberia a esses 
instalar o Serviço de MSE mediante o funcionamento de grupos de 40 ado-
lescentes. Naquele momento: registrava-se que a MSE-MA era executada 
no país por: a) instituições vinculadas ao modelo FUNABEM; b) execução 
direta pelo Poder Judiciário; c) programas desenvolvidos pelos municípios 
com a participação direta de OSCs. Em 1021 municípios estavam instalados 
1057 CREAS, comportando 388 grupos de 40 adolescentes, alcançando 
o total de 32.920 adolescentes que recebiam pouco mais de 2 milhões de 
 reais/ ano em verbas federais. Previa-se que em 2010 esse número subiria para 
872 municípios e 70.400 adolescentes e um financiamento dos municípios 
elevado para 3,8 milhões de reais/ano. Note-se que a regulação orçamen-
tária impunha uma atenção massiva com grupos de 40 adolescentes, o que 
se mostrou inadequado.

A Resolução n. 109, do Conselho Nacional de Assistência Social 
(CNAS), de 11 de novembro de 2009, tipificou o Serviço de Proteção Social 
a Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade 
Assistida (LA) e de Prestação de Serviços à Comunidade (PSC) como pro-
teção especializada de média complexidade na Política Nacional de Assis-
tência Social (PNAS), de 2004, e, por consequência, no Sistema Único de 
Assistência Social (SUAS). Foi estabelecida a unidade gestora da assistência 
social no município (em geral, uma secretaria municipal), cabendo a ela a 
responsabilidade pelo Serviço de Proteção ao Adolescente, bem como a de 
articular as atenções intersetoriais para a execução das MSE-MA.

A materialização pelo SUAS, em 2009, de um serviço específico de 
MSE-MA não estava presente no ECA. Mas o mesmo ocorreu com Lei 



20 Irene Rizzini • Aldaíza Sposati • Antonio Carlos de Oliveira

n. 12.594, de 18 de janeiro de 2012, que criou o Sistema Nacional de Aten-
dimento Socioeducativo (SINASE). Ambas as legislações consideram que 
a Política de Assistência Social tem caráter colaborativo na perspectiva 
intersetorial da atenção ao adolescente. O SINASE aponta que a aplicação 
da MSE-MA poderá se dar sob cuidados da área de educação ou da assis-
tência social. Ele não menciona o serviço tipificado no SUAS de proteção 
ao adolescente, embora ele já existisse antes de 2012. Ele se limita a afirmar 
que o município deve manter um novo Sistema Municipal de Atendimento 
Socioeducativo. Encarrega o município de proceder, com o apoio de outras 
instâncias federativas, o atendimento inicial de adolescente apreendido para 
apuração de ato infracional, bem como aqueles destinados a adolescente a 
quem foi aplicada MSE-MA. Recomenda a relação vertical com as instâncias 
estadual e federal.

De forma inadequada, é utilizada a expressão “programas de atendimen-
to” para com a responsabilidade municipal. Esse caráter vago não imprime 
garantia de continuidade e de responsabilidade estatal para com o direito 
de quem recebe o atendimento, isto é, o adolescente. Pior ainda é o fato 
de que essa regulação se refere a milhares de municípios heterogêneos. Há 
um suposto, no SINASE, de que os órgãos envolvidos seguem os mesmos 
princípios, o que não deixa de ser uma visão otimista, visto que a herança 
institucional difusa, somada à forte diversidade regional, econômica, cul-
tural do País, e à hierarquia de poderes, Executivo, Judiciário e Legislativo, 
tendem a se sobrepor, em linhas de mando e submissão.

O SINASE, ao estabelecer a competência de entes federativos, dispõe que 
cada um dos 5.570 municípios brasileiros deva ser provido com o Sistema 
Municipal de Atendimento Socioeducativo, além dos Conselhos e Fundos 
Municipais de Direitos da Criança e do Adolescente, já estabelecidos pelo 
ECA. Isso implica contar com o Plano Municipal de Atendimento Socioedu-
cativo seguindo os similares estadual e nacional, e a Comissão Intersetorial 
do SINASE, de âmbito municipal.

O processo de municipalização da execução das MSE-MA foi 
gradual, sendo estimulado pela instância federal em cada Estado. A 
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Secretaria Nacional de Direitos Humanos (SEDH) desenvolveu esforços 
na direção da municipalização no Rio de Janeiro e o governo estadual 
realizou múltiplos seminários com participantes dos 92 municípios do 
estado. A organização desse trabalho foi realizada pelo DEGASE, uma 
particularidade na formatação estadual do governo do Rio de Janeiro. No 
Estado do Rio, os órgãos gestores das medidas socioeducativas em meio 
aberto são: a autoridade judiciária da Vara da Infância e da Juventude, 
o Ministério Público, o DEGASE e a Prefeitura Municipal/Secretaria 
de Assistência Social e nela os Centros de Referência Especializados de 
Assistência Social (CREAS).

Note-se que o movimento de descentralização e municipalização das 
MSE-MA no Rio de Janeiro seguiu um rumo mais estatal e unitário do que 
o de São Paulo, quer no âmbito do Sistema de Justiça, quer na instalação 
dos serviços de acompanhamento dos adolescentes e jovens em MSE-MA, 
centrados na precedência de funcionamento de um CREAS. Há uma dife-
rença de tempo entre o início da experiência nas duas realidades. Em São 
Paulo, ela ocorreu em data anterior a de PNAS-04, da Tipificação Nacional 
de Serviços Socioassistenciais, de 2009, e sob forte cultura instalada desde 
os anos de 1970, fundada no protagonismo da sociedade civil na defesa de 
direitos humanos e sociais. O movimento paulista adotou como reivindi-
cação a oferta do Estado de condições para ação das OSCs, cabendo a elas 
operarem de acordo com os direitos.

O Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de 
Medidas Socioeducativas em Meio Aberto — MSE-MA, seja instalado no 
CREAS ou fora dele, é mantido pela gestão municipal do SUAS, com re-
cursos advindos do Tesouro Municipal alocados no Fundo Municipal de 
Assistência Social (FMAS), contando com eventuais transferências do Fundo 
Nacional de Assistência Social (FNAS). Os trabalhadores desse serviço não 
são subordinados ao Sistema de Justiça ou a seus operadores; pertencem ao 
Executivo. Fica, portanto, uma questão aberta quanto à relação do SUAS 
— e desse serviço — com o Sistema de Justiça, sobretudo quanto à respon-
sabilidade que cabe aos agentes municipais do SUAS.
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O processo de instalação em nova institucionalidade da aplicação da 
MSE-MA sob novo paradigma e sob abordagem territorial local tem sido 
lento. Pode-se afirmar, como insinuado anteriormente, que nem sempre 
se pode contar com plena adesão de agentes públicos e privados para se 
envolverem em novos compromissos e responsabilidades no âmbito social.

A Secretaria Nacional de Assistência Social (SNAS/MDS) publicou em 
junho de 2018 resultado de coleta nacional procedida nos 5.570 municípios 
(datada de fevereiro e março de 2018) sobre a aplicação da MSE-MA no 
SUAS, e alguns dados obtidos sincronizam com determinadas preocupações 
até aqui instaladas (MDS. SNAS. DG-SUAS, 2018).

Os dados indicam que foram recebidos 146.821 adolescentes para 
acompanhamento da execução de MSE-MA, sendo 43% em PSC e 57% em 
LA. Em somente 1/3, ou 29% dos municípios, o Serviço de MSE-MA do 
SUAS está instalado no CREAS, sendo que 19% deles o instalou no CRAS 
(provavelmente, devem ser pequenos municípios que não dispõem de 
CREAS). Portanto, o SUAS utiliza de Centros de Referência para instalar o 
serviço de MSE-MA em 48% dos municípios. Em outros 32% dos municí-
pios, é utilizada a sede de outros serviços do SUAS (28% em outra unidade 
estatal, sem ser o CREAS, e em 4%, o espaço de outro serviço do SUAS). 
De acordo com SNAS/2018, 20% dos municípios brasileiros se utilizam de 
locais conveniados com OSCs.

São 2/3 dos municípios brasileiros (79%) que prestam serviços de 
MSE-MA, e 65% deles afirmam relacionar-se com o Sistema de Justiça, e 
14% nada indicam. Fica a questão sobre qual o tipo de relação estabelecida 
ou pactuada entre a gestão do Executivo municipal e o Sistema de Justiça, 
quanto aos adolescentes em MSE-MA. A quase totalidade dos municípios 
(85%) afirma não ter sido instalada a Comissão Intersetorial do SINASE, 
mas, em contrapartida, 58% dos municípios possuem o Plano Municipal de 
Atendimento Socioeducativo.

Os Estados da Região Sul são os principais protagonistas da alternativa 
de parceria com OSCs: entre 970 locais que utilizam, 610 são conveniados. 
No Estado de São Paulo, 55.404 adolescentes são atendidos sob convênio. 
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A esses se somam outros 30.913, atendidos em municípios dos Estados da 
Bahia, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

Cerca de 50% dos adolescentes do País, em MSE-MA, estão sendo 
atendidos por OSC conveniadas pelo SUAS; 44% pelos CREAS e os restantes 
6% por várias modalidades, entre elas, 2% nos CRAS. Pelos dados obtidos, 
há que se afirmar que o SUAS está operando a MSE-MA nos municípios. 
Esse conjunto de informações reforça a necessidade de aprofundar a relação 
entre o socioeducativo e o socioprotetivo com crianças e adolescentes.

Os adolescentes em MSE-MA podem ou não contar com equipe espe-
cífica de atenção, pois, para aqueles atendidos pelos CREAS, as equipes não 
são exclusivas. Isso ocorre, também, pelos que são atendidos pelos CRAS. 
Cerca de 40% dos CREAS incluem as famílias dos adolescentes no serviço 
de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI) 
e 32% dos CRAS o fazem no serviço de Proteção e Atendimento Integral à 
Família (PAIF). Foi indicado que, em 21% dos municípios, são as equipes 
específicas que atendem aos adolescentes.

Fica constatado por esse levantamento da SNAS/2018 que a presença 
do SUAS é intensa na aplicação da MSE-MA no ano de 2018 (MDS/SNAS/ 
DG-SUAS).

Adolescentes em cumprimento de 
Medidas Socioeducativas em Meio Aberto:  
Aportes de uma pesquisa2

A pesquisa Juventude e Cumprimento de Medidas Socioeducativas em Meio 

Aberto: entre a Garantia de Direitos e a Judicialização teve por base empírica as 

2. A pesquisa foi desenvolvida em parceria entre a PUC-Rio (Departamento de Serviço Social e 

Centro Internacional de Estudos e Pesquisas sobre a Infância — CIESPI/PUC-Rio) e a PUC-SP (Pro-

grama de Estudos Pós-Graduados em Serviço Social — PEPGSSO — e Núcleo de Estudos e Pesquisa 
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medidas socioeducativas em meio aberto dirigidas à população juvenil a quem 
se atribui autoria de ato infracional, tais como as executadas nos municípios 
do Rio de Janeiro e de São Paulo. O objetivo foi discutir aspectos da imple-
mentação da execução das medidas em meio aberto, buscando identificar a 
presença de elementos que apontam para um processo estrito de judicialização 
(execução pura e simples de uma medida judicial) e aqueles que apontam para 
a garantia de direitos dos adolescentes atendidos e de suas famílias.

A materialidade da análise ocorreu a partir do exame de 420 prontuários 
— 100 na cidade do Rio de Janeiro e 320 na cidade de São Paulo — referentes 
a adolescentes com medidas socioeducativas em meio aberto encerradas em 
2016. A medida aplicada — Liberdade Assistida (LA) e Prestação de Serviços 
à Comunidade (PSC) — deveria ser original ao ato infracional, ou seja, não 
uma progressão de medida socioeducativa anterior. A divisão dos prontuários 
considerou três grupos etários (12-14 anos; 15-17 anos; 18 anos ou mais). 
E, por fim, a inclusão de ambos os sexos, sempre garantido o sigilo quanto 
à identidade dos sujeitos da pesquisa.

A consulta aos prontuários, realizada em dia e horário marcado após 
prévio contato de apresentação do estudo, foi realizada por pesquisador 
isoladamente, ou em duplas, centrando-se inicialmente no exame do Plano 
Individual de Atendimento (PIA) e, a seguir, no exame do conteúdo dos 
relatórios preparados e submetidos ao Juiz, responsável pela medida, pelos 
técnicos que acompanham a execução da medida nos seus respectivos ter-
ritórios de ação. O registro dos dados obtidos pelo pesquisador era trans-
ferido para formulário preparado para tal finalidade, que recebeu posterior 
tratamento estatístico e qualitativo.

A partir dessa pesquisa de campo, foi possível estar em contato com 
os técnicos operadores do Serviço de Proteção Social a Adolescentes em 

em Seguridade e Assistência Social — NEPSAS). A relação de pesquisadores que participaram da 

pesquisa encontra-se no anexo. Na PUC-Rio, a pesquisa contou com o apoio do Ministério de Edu-

cação (MEC/SESU, Edital PROEXT 2015). Em São Paulo os pesquisadores mestrandos e doutorandos 

foram bolsistas CAPES e CNPq e alguns voluntários. 
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Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida (LA), e de 
Prestação de Serviços à Comunidade (PSC)3.

A primeira constatação foi a de que esse serviço é organizado de modo 
próprio pela prefeitura de cada cidade. Na cidade do Rio de Janeiro, o serviço 
é prestado no interior dos 14 CREAS. Em São Paulo, estavam instalados 
em 60 locais, em prédios isolados, gerenciados por uma Organização da 
Sociedade Civil (OSC), sendo a equipe de atenção contratada por essa OSC. 
Dois modelos diversos de gestão da responsabilidade pública estatal e de 
relação da Prefeitura com o Sistema de Justiça.

Embora não tenha sido objeto de análise o modo de gestão da MSE-MA 
a partir da municipalização, que já contempla uma década, ficou patente aos 
autores que essa questão não tem recebido a suficiente e necessária atenção 
pelo Sistema de Justiça. Não se conta, por exemplo, com dados nacionais do 
Sistema de Justiça que permitam uma leitura do que vem ocorrendo com a 
aplicação dessa medida. A análise do real está fragmentada em registros de 
apreciação de cada Juiz, face a cada um dos adolescentes e em prontuários 
espalhados por diferentes formas de arquivamento, sem acesso universal. 
Assim, não se pode afirmar se a dinâmica de aplicação da MSE-MA, pelas 
gestões municipais, está garantindo tratamento isonômico no que tange à 
garantia de direitos dos adolescentes e à sua proteção integral.

O trato genérico construído pelo Sistema Nacional de Atendimento 
Socioeducativo (SINASE), ao atribuir acompanhamento da execução da 
MSE-MA, que é referida à diretriz da intersetorialidade, não evidencia a 
presença ou a centralidade, na gestão municipal, do Serviço de Proteção 
Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa de Li-
berdade Assistida (LA), e de Prestação de Serviços à Comunidade (PSC). 
Por consequência, nas metrópoles ocorre baixa adesão dos serviços sociais 
territoriais das diversas políticas, como educação, saúde, lazer, cultura etc.

3. Serviço instituído pela Tipificação  Nacional de  Serviços Socioassistenciais — Resolução 

CNAS/MDS n. 109, de 11 de novembro de 2009. Trata-se de Serviço de Proteção Social Especial de 

Média Complexidade do Sistema Único de Assistência Social (SUAS).
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Essas duas observações de campo surpreenderam os pesquisadores, 
pois se traduziram em poucas e limitadas possibilidades institucionais para a 
ação dos agentes institucionais — psicólogos, assistentes sociais, pedagogos, 
advogados — junto aos adolescentes e jovens em MSE-MA.

Foi precioso o contato dos pesquisadores com os técnicos em 57 locais 
de operação do Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento 
de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida (LA) e de Prestação de 
Serviços à Comunidade (PSC). No decorrer da pesquisa, tivemos a oportu-
nidade de conviver, ainda que por pouco tempo, com distintas realidades 
nos diversos espaços de oferecimento do serviço nos dois municípios visi-
tados. Ali, nos deparamos com imensa riqueza de detalhes apreendidos na 
interação com o campo, conversando com profissionais, lendo prontuários 
e relatórios, entrando em contato com os lapsos entre o sistema de justiça 
e os operadores das medidas, e testemunhando a precariedade da oferta 
de atenções e direitos de cidadania aos adolescentes e a seus familiares nas 
localidades em que vivem.

O acolhimento e os esclarecimentos prestados pelos técnicos durante a 
consulta aos prontuários viabilizaram oportuno acesso a muitos conteúdos, 
lembranças, reflexões, alusões a referenciais teóricos e políticos de forma 
espontânea e genuína, constituindo acervo substancial para responder às 
indagações da pesquisa. Foi possível conhecer de perto os espaços ofertados, 
sua coerência e consistência com o tipo de trabalho efetuado, o volume de 
trabalho por operador, a segurança/insegurança com que conta, o processo 
de arquivamento de informações e seu manuseio, o sentido de equipe, entre 
outras tantas importantes observações. Embora essas questões não fossem 
objeto principal da pesquisa, elas revelaram a preocupação dos autores em 
contribuir para a qualificação das intervenções das equipes do Serviço de 
Proteção Social aos adolescentes atendidos.

Cabe destacar que a pesquisa foi desenvolvida paralelamente nas duas 
cidades, atentando-se para as especificidades da execução das medidas em 
cada uma delas. Seu desenvolvimento englobou levantamento de dados, 
diagnóstico e análise crítica sobre a implementação do serviço em face do 
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mandato da Política de Assistência Social e, especificamente, do Sistema 
Único de Assistência Social (SUAS) na garantia de direitos à população 
adolescente em cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto.

Ao longo dos próximos capítulos, diversos elementos da pesquisa serão 
aprofundados, ilustrando questões que emergiram a desafiar lugares comuns 
e equívocos que permanecem presentes nos debates e nas práticas correntes 
sobre a execução de MSE-MA no Brasil.

O capítulo 1 examina o debate e as tensões no campo sociojurídico, 
tendo em vista a coexistência de posições e ações de caráter socioeducativo, 
punitivo e protetivo na execução de medidas socioeducativas ao adolescente 
a quem se atribui autoria de ato infracional, em particular aquelas que se 
realizam em meio aberto. Realiza breve contextualização histórica sobre 
a construção das noções de criminalidade e periculosidade atribuídas ao 
chamado “menor”, como elementos importantes que antecedem a criação 
do ideário da socioeducação e das medidas socioeducativas no Brasil.

O capítulo 2 analisa o estatuto institucional de aplicação da MSE-
-MA, a partir da gestão municipal do Sistema Único de Assistência Social 
(SUAS). Trata de características da Medida Socioeducativa em Meio Aberto 
(MSE-MA) a partir da relação cotidiana que estabelece com as condições do 
lugar de convivência individual e coletiva do adolescente. Na perspectiva de 
realizar uma aproximação contemporânea com o real das MSE-MA, traz 
referências quantitativas que permitem dimensionar a presença da MSE-MA 
na adolescência e juventude brasileira.

O capítulo 3 trata de alguns elementos em disputa na conceituação 
de judicialização, em especial no contexto da compreensão e das práticas 
referidas à atribuição de autoria de ato infracional a adolescentes. Discute 
o desafio de conciliar tempos tão distintos como o dos trâmites do Sistema 
de Justiça e o do próprio a um serviço de proteção social de adolescentes e 
suas famílias. Analisa aspectos do cumprimento de MSE-MA nos municípios 
do Rio de Janeiro e de São Paulo, sobretudo resultantes de uma pesquisa 
desenvolvida em 2017 pelos autores nas duas metrópoles.




