


Conroy, Alcilene de Souza Araujo

Medida Socioeducativa em Meio Aberto /  Alcilene de Souza Araújo Conroy, 

Edilaine Gomes Karczewski, Keila Renata de Brito Frederichi. Ariquemes: Secretaria 

Municipal de Desenvolvimento Social, 2. ed. 2018. 

32p.: il.

Cartilha contra violência CREAS – Ariquemes –Rondônia

1. Adolescência. 2. Ato Infracional. 3. Medida socioeducativa. 4. Centro de 

Referência Especializado da Assistência Social. 5. CREAS Ariquemes. I. Frederichi, 

Keila Renata de Brito; Karczewski, Edilaine Gomes. II.Título. 

CDD: 360

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)

Bibliotecária Cintia de Jesus CRB11/634



Prefeito de Ariquemes
Thiago Leite Flores Pereira

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
Gisele Jasset de Mendonça

Coordenadora do CREAS de Ariquemes
Alcilene de Souza Araújo Conroy

Elaboração
Alcilene de Souza Araújo Conroy

Edilaine Gomes Karczewski
Keila Renata de Brito Frederichi

Ilustração
Alunos dos 8º e 9º anos da Escola Municipal de Educ. Inf. e 

Ens. Fund. Prof. Levi Alves de Freitas. Ano letivo, 2012 e; alunos do 
Programa Jovem Aprendiz, 2014

Colaboradores 
Natálya de Morais Hoffmann
Victor Hugo Coelho Rocha



Caro(a) leitor (a),

Esta cartilha tem por objetivo de esclarecer sobre as medidas

socioeducativas aplicadas aos adolescentes que praticam ato infracional, o

serviço responsável pelo acompanhamento, os órgãos de garantia de direito

e fluxograma de atendimento.

Vale salientar que a rede de proteção destinada ao acompanhamento

socioeducativo envolve um trabalho conjunto em diversas áreas, tais como:

família, educação, esporte, cultura e lazer, assistência social, saúde, justiça

e capacitação profissional. É justamente este trabalho coletivo que

possibilita ao adolescentes que transgride a lei o resgate da cidadania e de

uma vida digna.

A aplicação da medida socioeducativa proporcionam aos jovens infratores

uma oportunidade de retornarem aos estudos, à socialização e ao trabalho.

Além disso, também possibilitam mudanças em trajetórias de vida marcadas

pela negação dos direitos de cidadania.

Esperamos que este material contribua para a efetivação dos direitos

infanto-juvenis.

Ariquemes, 22 de Março de 2018.
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“Olhar as crianças e o adolescentes com os olhos do Estatuto é 

desejar para os filhos dos outros o que desejamos para os 

nossos filhos”. 

(Herbet de Souza)



ADOLESCÊNCIA

Fernando Martins 
Felippe.

Afinal o que é ser adolescente?

Segundo o Estatuto da Criança e

do Adolescente-ECA, faz parte do grupo

denominado de adolescentes, pessoas

que possuem 12 anos até 18 anos

incompletos. De modo geral, o termo

adolescente vem do verbo latino

adolescere, que significa desenvolver-se

e crescer (MATHEUS, 2010). A

adolescência representa passagem,

mudança e a inconformidade frente ao

estabelecido. Para alguns, é

caracterizado por uma fase de crise.

Crise essa entendida como luto e

conflitos repetidos.
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Mas por que o adolescente

passaria por luto? O luto significa o

momento de experienciar a perda do

corpo infantil que agora está

visivelmente em transformação, o luto

pelos pais da infância e o luto pela

identidade infantil. Em outras palavras,

podemos dizer que crescer,

amadurecer como pessoa implica em

mudança, processo e é condição para

conquista de um status de sujeito, para

a inserção no mundo do adulto.

Rodrigo 

Flausino
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Nesta fase de luto e conflito

repetidos é necessário que os

adolescentes estejam cercados

de valores com os quais possa

firmar seu caráter, para fazer

escolhas do bem. Mas nem

sempre isso acontece e eles

acabam cometendo atos

infracionais.
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ATOS INFRACIONAIS
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O ECA define que tudo que as

Leis brasileiras consideram como crime

ou contravenção, se praticado por

adolescente, chama-se ato infracional.
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Tipos de atos infracionais

 Roubo;

 Receptação;

 Vandalismo;

 Desacato;

 Porte de arma de 

fogo;

 Entre outros...

 Tráfico de drogas;

 Ameaça;

 Crime de Trânsito;

 Estelionato;

 Homicídios;

 Brigas na escola 

com lesões 

corporais leves;

 Furto;
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ADOLESCÊNCIA E ATOS INFRACIONAIS

Quando um adolescente transgride a Lei, ele é responsabilizado 

pelos seus atos através do cumprimento das medidas 

socioeducativas.

Bruna Viega das Neves
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O que são medidas socioeducativas?

São medidas aplicáveis a adolescentes autores de atos

infracionais e estão previstas no ECA (art. 112). Apesar de

configurarem resposta à prática de um delito, apresentam um

CARÁTER predominantemente EDUCATIVO e NÃO PUNITIVO.
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Gean Batista 
Costa

Tipos de medida socioeducativas
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EM MEIO ABERTO;

• Advertência

• Obrigação de reparar o dano

• Prestação de serviços à comunidade - PSC

• Liberdade Assistida - LA

EM MEIO FECHADO

• Inserção em regime de semi-

liberdade Internação.
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ADVERTÊNCIA

É uma repreensão branda; inclui

uma advertência ao adolescente

sobre o ato praticado e

aconselhamento para que não

volte a fazê-lo.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À COMUNIDADE

Consiste na prestação de serviços

gratuito e de interesse geral da

comunidade, realizados dentro do prazo

determinado pelo juiz, por período não

excedente a seis meses
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OBRIGAÇÃO DE REPARAR DANOS

É a devolução da coisa, ou a indenização

do dano causado ou a compensação do

prejuízo da vítima seja através de

pagamento em dinheiro ou outra forma

prevista em lei.

LIBERDADE ASSISTIDA

É uma medida na qual o adolescente permanece em

liberdade acompanhada e tem regras a cumprir. Tem

um orientador capacitado (ECA – Art. 118), com a

responsabilidade de auxilia-lo e acompanha-lo na sua

vida social (escola, trabalho e família), ajudando-o a

redimensionar a sua convivência familiar e comunitária.
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INSERÇÃO EM REGIME DE SEMI-
LIBERDADE

O regime semiaberto dá o direito ao

adolescente de frequentar a escola, cursos

profissionalizantes e outras atividades

formativas durante o dia, dentro ou fora da

unidade, porem, obedecendo às normas da

unidade, quanto ao horário de saída e retorno

dentas atividades.

18



INTERNAÇÃO 

No caso de internação o

adolescente tem

privação da liberdade.
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QUEM APLICA A MEDIDA SOCIOEDUCATIVA?

O Juizado da Infância e da Juventude é a autoridade competente 

para aplicar sentenças socioeducativas.
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PRINCIPAIS LEIS QUE REGEM A 
MSE

 Constituição Federal (CF, 1988);

 Convenção sobre o Direito da Criança e Adolescente 

(ONU, 1989);

 Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA, 1990);

 Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS, 1993);

 Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – (LDB, 

1996);

 Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo 

(SINASE, 2012).
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CREAS E A MEDIDA SOCIOEDUCATIVA

O Centro de Referência

Especializado de Assistência Social

(CREAS) é uma unidade pública

integrante do Sistema Único de

Assistencial Social (SUAS) que oferta o

Serviço de Proteção Social a

Adolescentes em Cumprimento de

Medida Socioeducativa de Liberdade

Assistida e de Prestação de Serviços à

Comunidade.
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O serviço de MSE em meio aberto tem

por finalidade prover atenção

socioassistencial e acompanhamento aos

adolescentes e jovens em cumprimento

de medidas socioeducativas em meio

aberto, determinadas judicialmente.
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O atendimento ao adolescente

autor de ato infracional, no

âmbito do SUAS, deve

contemplar a sua

responsabilização e a proteção

social. O Serviço é referência

para que o Sistema de Justiça

encaminhe os adolescentes

que deverão cumprir medidas

socioeducativas em meio

aberto.
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PRINCIPAIS AÇÕES OU 
ATIVIDADES:

 Atendimento psicossocial ao adolescente e sua família
(atendimento individual e/ou familiar; visita domiciliar,
grupo de apoio);

 Acompanhamento da frequência escolar;

 Elaboração e encaminhamento de relatórios sobre o
acompanhamento do adolescente ao Ministério Público
e ao Poder Judiciário;

 Orientação e encaminhamentos para a Rede de
serviços locais;

 Construção do Plano de Atendimento Familiar – PIA.
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ATENÇÃO!

O fato de um adolescente estar cumprindo uma medida socioeducativa

não faz com que deixe de ser titular de direitos. A sua condição

pessoal não se reduz à circunstância do ato infracional praticado de

imputar-lhe responsabilidade deve ser um meio de auxiliar na

organização de seus referenciais de convivência social.
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Desta maneira, o acompanhamento ao adolescente em

cumprimento de medida socioeducativa em meio aberto, pela

equipe do CREAS, pressupõe uma dupla dimensão para sua

execução: a proteção social e a responsabilização.
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Sistema de garantia ao adolescente                                              
de direitos - SGD em conflito com a 

lei;

O QUE É SGD?

É um conjunto articulado de

pessoas e órgãos que

atuam para efetivar os

direitos das crianças e dos

adolescentes.

SGD e MSE

Os adolescentes em cumprimento de

MSE é convidado a circular com

liberdade e responsabilidade pelas

instituições encarregadas de

assegurar seus direitos.

29



As instituições de Saúde,

Educação, Cultura, Esporte e

Assistência são responsáveis por

prover aquilo que o adolescente

necessita nessas áreas

específicas.

“O que uma pessoa se torna ao longo da

vida depende de duas coisas: as

oportunidades que tem e as escolhas que

fez”. (PNUD)
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PAIS...

Não basta ser pais, é preciso 
PARTICIPAR e ser PRESENTE!
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“Educai as crianças, para que não 

seja necessário punir os adultos”.
Pitágoras

Camila Gisele



DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Esta Cartilha não pode ser vendida ou comercializada.

Tire suas dúvidas no CREAS

Ligue para:

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social de 
Ariquemes

Tel.: (69)  3536-0206

CREAS – Centro de Referência Especializado de Assistência 
Social

Tel.: (69)  3536-8098
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