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RESUMO 

 

Ao iniciar Este artigo teve como objetivo conhecer as principais diferenças entre a justiça retributiva e a 

justiça restaurativa no Brasil. Deste modo, foi desenvolvido um estudo teórico com, o qual trouxe a 

possibilidade de conhecimento acadêmico acerca do modelo de Justiça Restaurativa que vem ocorrendo 

em algumas cidades brasileiras. Enquanto a justiça retributiva tem como ofensor o indivíduo que comete 

o ato ilícito e como ofendido o Estado. A vítima passa a ser uma mera fonte de informações. A justiça 

restaurativa tem na vítima o seu principal ponto, bem como, na possibilidade de ressocialização do 

infrator e de participação da comunidade nas decisões, com vistas no comprometimento do indivíduo 

infrator para que possa reestruturar o elo rompido após o seu ato lesivo. Importante salientar que a 

justiça restaurativa já vem sendo aplicada em alguns casos, em delitos cometidos por crianças e 

adolescentes em conflito com a lei e violência doméstica ou Lei Maria da Penha, em Porto Alegre - RS e 

São Caetano do Sul - SP. Concluiu-se que a justiça restaurativa é positiva ao possibilitar a maior 

participação da comunidade e a responsabilização do infrator, não sendo um instrumento utópico, mas 

sim, possível e viável econômico, social e juridicamente, possibilitando a humanização da justiça no 

Brasil. 
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Introdução 
 
 Este trabalho teve como foco apontar as principais diferenças entre a justiça retributiva e a justiça 

restaurativa, para isso, fez-se necessário um estudo bibliográfico, com análise dos dados. Buscou-se em 

documentos como: artigos, livros e trabalhos acadêmicos a fim de discernir uma prática da outra. 

 Os dois modelos de justiça são aplicados em nosso país, mas na maioria das vezes a prática 

acontece com base na justiça retributiva, a qual surte, em tese, efeito no campo social, econômico, ético 

e político. O funcionamento da justiça retributiva, tem como base sua visão do infrator como aquele que 

desobedeceu uma lei imposta pelo Estado e por isso merece uma penalidade por ter feito tal atitude. 



Enquanto, que na justiça restaurativa o principal foco não é o criminoso, mas sim intermediar 

entre o infrator e a vítima, com isso o Estado aparece não como órgão punitivo, mas sim de 

intermediação. Outros esclarecimentos comparativos sobre estes sistemas serão apresentados no 

decorrer do resultado e discussão, que trará, também, uma descrição dos primeiros passos da justiça 

restaurativa no Brasil, nas cidades que já foram aplicadas, os crimes já solucionados por esse sistema e 

quais  efeitos gerados. 

 

Metodologia  
 

 Para realizar este estudo foi feita uma pesquisa bibliográfica, em livros, artigos e documentos 

acadêmicos os quais versavam sobre o assunto, com o intuito de atender o objetivo proposto de 

diferenciar a prática justiça retributiva da justiça restaurativa. Destas práticas foram destacadas suas 

principais diferenças e características no Brasil, o que possibilitou trazer as principais conclusões acerca 

do assunto. 

 
Resultado e discussão 

 

Na atualidade, o Estado brasileiro desenvolve práticas judiciais pautadas em dois modelos, a 

saber: 

 I) Justiça retributiva: Na interpretação de Zehr (2008) a justiça retributiva tem como principal 

característica considerar o crime como violação contra o Estado, ou seja, o indivíduo que entra em 

confronto com a lei está na verdade desobedecendo a lei e, por isso, deve ser considerado culpado e 

condenado a pagar por seu ato. 

II) Justiça restaurativa: Na interpretação de Amancio (2010) embora a justiça restaurativa venha 

sendo considerada no Brasil como uma nova forma de alcançar a justiça é, em verdade, um conceito 

antigo que atua segundo a restauração do dano social causado pelo infrator e, vem em nome de uma 

necessidade de impetrar um quadro de não violência social com a redução da criminalidade e da 

impunidade. 

Além disto, a justiça restaurativa: 

 
É um novo modelo de justiça, diferente do processo convencional, voltado para 
solucionar os problemas resultados das relações pessoais prejudicadas por situações de 
violência (criminal ou não). O procedimento da Justiça Restaurativa só será adotado 
quando as partes envolvidas no conflito quiserem conversar e entender a causa real do 
conflito, a fim de restaurar a harmonia e o equilíbrio entre todos, valorizando o diálogo, 
compensando danos, gerando compromissos futuros e responsabilidades (BAHIA, 2011, 
p.5). 

Sabem-se que a violência em nosso país está cada vez mais crescendo, e consequentemente, 

ocorre a superlotação dos presídios e aumenta a insegurança dos cidadãos. Este panorama obriga-nos a 

pensar sobre o sistema de justiça empregado no Brasil e suscitar alguns questionamentos: A aplicação 



das leis de fato está ajudando a coibir tais práticas? Ou seria melhor pensarmos em uma outra maneira 

de punir quem não segue as leis brasileiras? 

De acordo com Brancher, Todeschini e Machado (2008) a justiça restaurativa aplicada no Brasil 

iniciou-se em Porto Alegre no Estado do Rio Grande do Sul e tem como modelo a Rede de Justiça 

Restaurativa da Nova Zelândia, em que este método se fundamenta em diversos valores fundamentais, 

destacando-se dentre outros valores a participação; respeito; honestidade; humildade; responsabilidade; 

esperança e o próprio empoderamento da lei e da harmonia na vivência social., este trabalho se propõe a 

diferenciar u sistema do outro, especificando alguns parâmetros impostos por eles e trazendo como cada 

um é Nesse sentido, a justiça restaurativa é viável, tendo em vista o seu caráter social e humano, seu 

cunho ressocializador e harmonizador, em que a infração é compreendida no seu contexto ético, social, 

econômico e político (Quadro I). 

Quadro 1 – Lente Retributiva versus Lente Restaurativa 

 

LENTE RETRIBUTIVA 

 

LENTE RESTAURATIVA 

O crime é definido pela violação da lei O crime é definido pelo dano à pessoa e ao 
relacionamento (violação do 
relacionamento) 

Os danos são definidos em abstrato Os danos são definidos concretamente 

O crime está numa categoria distinta dos 
outros danos 

O crime está reconhecidamente ligado a 
outros danos e conflitos 

O Estado é a vítima As pessoas e os relacionamentos são as 

vítimas 

O Estado e o ofensor são as partes no 

processo 

A vítima e o ofensor são as partes no 

processo 

As necessidades e direitos das vítimas são 
ignorados 

As necessidades e direitos das vítimas são 
a preocupação central 

As dimensões interpessoais são 

irrelevantes 

As dimensões interpessoais são centrais  

A natureza conflituosa do crime é velada A natureza conflituosa do crime é 

reconhecida 

O dano causado ao ofensor é periférico O dano causado ao ofensor é importante 

A ofensa é definida em termos técnicos, 
jurídicos. 

A ofensa é compreendida em seu contexto 
total: ético, social, econômico e político.  

Fonte: Zehr (1990) apud Amancio (2010, p.10) 

 

 Adotando a justiça restaurativa, talvez o Brasil conseguirá reintegrar os infratores e, 

consequentemente, melhorar as instituições de detenção, a exemplo dos presídios que encontram 

superlotados. Tais espaços não disponibilizam mecanismos e perspectivas para recuperação das 



pessoas que estão lá, são propícios ao surgimento e/ou aumento  dos sentimentos de vingança e ódio 

que possibilitam elevar, ainda mais, o índice de violência no país. 

 

Conclusões 

 

A partir da comparação entre os modelos de justiça restaurativa e retributiva, sugere a primeira 

prática como adequada. A prática judiciária pautada no modelo restaurativo seria mais justa e surtiria 

mais efeito socialmente, econômico, ético e politicamente, pois ela prevê não somente a punição do 

infrator, como faz a justiça retributiva, mas a restauração das relações que foram rompidas, a partir do 

apoio necessário do Estado, como o mediador dessa ação. 
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