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RESUMO: A aplicação de medidas socioeducativas para os infratores 
adolescentes pressupõe a necessidade de prevenção da reincidência criminal e 
a educação dos jovens para serem reinseridos na sociedade. No entanto, a 
realidade que se delineia dentro das casas de internação onde os menores 
infratores ficam apreendidos se assemelha às condições precárias dos 
estabelecimentos penais, sem garantir as condições necessárias para o 
desenvolvimento humano desses adolescentes. Tratam-se de verdadeiras 
escolas para o crime, marcados pela superlotação e pelo esquecimento dos 
indivíduos que ficam ali invisíveis pela sociedade. A realidade do direito penal 
para os adolescentes infratores evidencia a supressão dos direitos fundamentais 
dos indivíduos, uma vez que a resposta jurídico-penal limita-se a analisar o 
processo a partir da função de punição do réu. Não tem sido cumprido o caráter 
educativo e integrador, previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente. 
Nesse desiderato, o presente estudo tem por objetivo explicitar o processo 
histórico de transformação do aparato normativo institucional de atenção à 
criança e ao adolescente no Brasil, com destaque para o contexto de grave 
violação de direitos humanos que permeia o sistema atual de responsabilização 
de adolescentes envolvidos com a prática de infrações, apontando para a 
introdução de práticas e procedimentos restaurativos no âmbito da justiça juvenil, 
por meio dos círculos de paz. Nesse contexto, a Justiça Restaurativa se 
apresenta como alternativa à pacificação de conflitos penais, com a construção 
da responsabilização juvenil a partir de uma justiça que prime pelo respeito aos 
direitos humanos dos adolescentes. Para tanto, foi utilizada uma abordagem 
histórico-dialética, por meio da pesquisa bibliográfica, tendo como fundamento a 
construção de uma reflexão crítica do tema. Ademais, serão analisados projetos 
de Justiça Restaurativa, já implantados no Brasil, verificando, de forma 
qualitativa, a aplicabilidade das práticas restaurativas para a efetiva justiça penal 
juvenil no Estado Democrático de Direito. Como resultados parciais obtidos na 
presente pesquisa, em andamento, percebe-se que os dados de aplicação da 
Justiça Restaurativa no âmbito juvenil, por meio dos dados colhidos junto ao 
Conselho Nacional de Justiça, em 2018, apontam para a construção de um novo 
instrumento de efetividade do direito penal, tendo por base a reeducação dos 
adolescentes, dando oportunidades de inserção social quando retornam para o 
convívio da sociedade. Diante das considerações mencionadas, torna-se 
possível compreender a efetividade da aplicação da Justiça Restaurativa Juvenil 
como alternativa a situação dos jovens infratores, incluindo os benefícios, como 
ter direito a saúde, tratamento adequado na educação, inserção social, visando 
os avanços no método de cumprimento da lei no Brasil. 
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