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RESUMO

 O presente trabalho possuí como objetivo analisar a possibilidade de aplicação da justiça restaurativa juvenil no município de Passos. A realidade brasileira envolvendo

adolescentes infratores referentes aos anos de 2011 a 2013 demonstrou que a incidência dos atos infracionais análogos aos crimes de roubo e furto foram 43,32%, segundo

dados do IPEA.

As marcas oriundas dessa criminalidade precisam ser combatidas e nesse contexto  surge a justiça restaurativa. A vítima terá a oportunidade de expor seus sentimentos

decorrentes do crime e o infrator terá a oportunidade de reparar os danos ocasionados. A Justiça Restaurativa possuí diretrizes, resoluções, princípios e recentemente, o

Conselho Nacional de Justiça aprovou a resolução 225/2016 que prevê a implementação e difusão no Poder Judiciário.

A metodologia usada foi o método de investigação jurídico- projetivo, pesquisas bibliográficas e pesquisas documentais.

No que se refere à criminalidade envolvendo adolescentes em Passos ela está em ascensão. Em 2015, foram apurados 328 condutas ilícitas segundo dados da Policia Civil,

sendo que o roubo apresentou 25,61% e furto 18,60%, totalizando uma taxa de 44,21%.

A partir desses dados parciais nota-se que a realidade de Passos está condizente com a do Brasil. Afirma-se que tais atos possuem vítimas determinadas, o que é relevante para

esta pesquisa, pois possibilita o emprego da justiça restaurativa juvenil, podendo ainda ser utilizado o encontro sobre a perspectiva da reunião da família ou grupo comunitário.

Sob essa ótica, o adolescente infrator poderá contar com o apoio familiar, os quais estarão presentes nas rodas restaurativas, bem como pessoas próximas. A vítima também

contará com o mencionado apoio e para ela torna-se essencial a presença de tais pessoas, pois ajudarão a enfrentar o trauma decorrente do delito.

Conclui-se que é plenamente viável a implementação da prática da justiça restaurativa juvenil como forma de sanção, ressocialização e restauração.
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