
Medidas socioeducativas:
contribuições para a prática
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O Estado de Minas Gerais criou 
em 2007, no âmbito da Secretaria 
de Estado de Defesa Social, a 
Subsecretaria de Atendimento às 
Medidas Socioeducativas (Suase), 
com o objetivo abarcar a questão 
da prática infracional envolvendo 
adolescentes, não apenas sob a ótica 
da internação. Essa Subsecretaria é 
o órgão responsável por elaborar 
e coordenar a política estadual de 
atendimento ao adolescente autor 
de ato infracional, tendo em sua 
estrutura duas Superintendências: 
Superintendência de Gestão 
das Medidas em Meio Aberto e 
Semiliberdade e Superintendência 
de Gestão das Medidas de Privação 
de Liberdade.   

A Suase, apoiada no Estatuto da 
Criança e do Adolescente (ECA) e no 
Sistema Nacional de Atendimento 
Socioeducativo (Sinase), atua, 
primordialmente, em três frentes:

1) Articulação permanente com os 
órgãos que compõem o Sistema 
de Justiça Infanto-Juvenil, a saber: 
Tribunal de Justiça, Ministério 
Público, Defensoria Pública, Polícia 
Civil e Polícia Militar. Tal proposta 
abarca a implementação, em 
2009, do Centro Integrado de 
Atendimento ao Adolescente 
Autor de Ato Infracional de Belo 
Horizonte (CIA/BH). O CIA/BH é 
responsável pelo atendimento 
inicial ao adolescente autor de ato 
infracional, garantindo a celeridade 
no processo de responsabilização 
judicial do adolescente, por meio 
da efetiva integração operacional 
entre as instituições responsáveis. 
Essa ação possibilita uma maior 
efetividade na apuração da prática 
infracional e na aplicação e execução 
das medidas socioeducativas.

O livro Medidas Socioeducativas: contribuições para a prática é uma 
iniciativa da Subsecretaria de Atendimento às Medidas Socioeducativas 
de Minas Gerais (Suase) e reúne artigos resultantes de dois seminários 
realizados pela Suase (um em 2009 e outro em 2011), além de textos 
de representantes de seu núcleo gerencial. Com essa coletânea de 
artigos pretendeu-se abarcar as principais temáticas do atendimento 
às medidas socioeducativas, tendo como convidados especialistas 
nas áreas da criança e do adolescente, segurança pública e gestão de 
políticas públicas. 

Esta publicação, juntamente com os seminários e as capacitações, 
compõem a política de investimento da Suase na formação e 
qualifi cação de seus profi ssionais, de modo a priorizar o constante 
diálogo entre teoria e prática, identifi car impasses e desafi os do 
atendimento socioeducativo, bem como difundir experiências no 
trabalho com os adolescentes.

2) Apoio e fomento às medidas de 
liberdade assistida e de prestação 
de serviços à comunidade, cuja 
execução é competência dos 
municípios. A Suase dá suporte 
técnico e fi nanceiro aos municípios, 
buscando expandir as medidas 
socioeducativas em meio aberto, a 
fi m de reverter a lógica da privação 
de liberdade. Com isso, busca 
garantir uma resposta oportuna 
e adequada ao adolescente autor 
de ato infracional, diminuindo, 
assim, a sensação de impunidade 
e a necessidade de uma internação 
em momento superveniente. 

3) Execução das medidas socio-
educativas de semiliberdade e 
de internação. O atendimento 
nas unidades socioeducativas se 
orienta por um conjunto articulado 
de ações que têm por objetivo 
criar instrumentos que viabilize a 
responsabilização do adolescente 
pelo ato infracional praticado. 
Isso é possível porque, durante o 
cumprimento da medida, lhe são 
garantidos os diretos fundamentais, 
que podem ser chamados de eixos 
do cumprimento da medida, quais 
sejam: a família, a escolarização, 
a profi ssionalização, a cultura, o 
esporte e o lazer. Essas ações bus-
cam ofertar maiores possibilidades 
de enlaçamento social, viabilizando 
a esses jovens se apropriarem ou 
fazerem novos usos dos diversos 
espaços da cidade.

Por fi m, essa Subsecretaria tem 
investido de forma signifi cativa 
na qualifi cação do atendimento 
socioeducativo, considerando 
o dever do Poder Público de 
garantir prioridade absoluta às 
questões atinentes aos direitos dos 
adolescentes. 2
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