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O presente trabalho compreende um ensaio acerca da temática “Medidas 
Socioeducativas em Contraponto com Justiça Restaurativa”, buscando delinear a 
aplicação da justiça, na qual se busca o atendimento das necessidades da vítima ao 
mesmo tempo em que o agressor é convocado a participar do processo de 
reparação do dano. Isso visa um procedimento produtivo e de reintegração à 
sociedade, em lugar de simples pena punitiva. O Estatuto da Criança e do 
Adolescente considera “adolescentes” aqueles que compreendem a faixa etária 
entre 12 e 18 anos. Nesse sentido, por não ter plenamente desenvolvido o aspecto 
biopsicossocial que identifica sua capacidade de compreensão da prática voluntária 
de determinado ato típico e antijurídico (definição de “crime”), a lei dispõe o 
adolescente como autor de ato infracional, e não autor de crime. Nessa questão, 
enquanto autor de uma conduta tipificada como crime ou contravenção, ao 
adolescente reconhecem-se todas as garantias correspondentes aos adultos nos 
juízos criminais, segundo as constituições e os instrumentos internacionais 
pertinentes, bem como as garantias específicas. Quanto a proposta do trabalho tem 
como objetivo geral, conhecer, compreender e analisar o contexto entre as medidas 
socioeducativas e justiça restaurativa, bem como avaliar a resolutividade da 
aplicação nos casos dos adolescentes em conflito com a lei. No que concerne a 
metodologia, a abordagem da pesquisa centrar-se-á no método dedutivo, partindo-
se da análise de situações concretas, consolidando-se proposições genéricas. 
Posteriormente o método auxiliar a ser utilizado será o da pesquisa qualitativa, 
utilizando-se materiais relacionados ao tema, já definido, como bibliografias, 
jurisprudências e artigos. A técnica de pesquisa será o levantamento bibliográfico 
concernente à matéria (livros, textos, internet, entre outros.), em seguida, será 
realizado o estudo deste acervo, para servir de base teórica para atingir o objetivo 
do trabalho.  
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