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Identificou-se uma tendência de trazer comparações acerca da
metodologia, resultados e fins dos dois modelos de justiça como uma

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Entende-se que não há consenso sobre a complementaridade ou a completa

oposição entre a Justiça Restaurativa e a Justiça Retributiva, esse não é um

debate encerrado. Contudo, algo que aparenta ser consenso é que o modelo

retributivo não é eficaz naquilo que se propõe a fazer. Além disso, no futuro

seria importante avaliar como essa discussão impacta a aplicação da justiça

restaurativa às pessoas que se envolvem com esse modelo de justiça.
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propostas pelo sistema penal retributivo brasileiro nem sempre

conseguem ser atingidas e a intranquilidade decorrente dessas condições

resulta em um cenário de súplica social por soluções alternativas de resolução

de conflitos.” (2016, p.1) Esses são apenas alguns dos principais resultados

obtidos nesse estudo, o que demonstra a complexidade do tema e as

diferentes perspectivas em que se apresenta.

INTRODUÇÃO / OBJETIVO:

Com a expansão da Justiça Restaurativa no Brasil e no mundo, tanto em

uma perspectiva prática quanto teórica, evidenciada no crescimento de

publicações sobre essa temática, torna-se importante avaliar o formato

desse crescimento. A partir disso, o objetivo deste estudo é verificar a

produção científica acerca da temática da Justiça Restaurativa.

METODOLOGIA:

Visando tal objetivo, partiu-se de uma análise quantitativa, por meio da

metodologia de revisão sistemática, para, posteriormente, fazer uma

análise qualitativa de um dos subtemas identificados na análise

quantitativa anterior. Para tanto, inicialmente utilizou-se da biblioteca virtual

da Universidade de Caxias do Sul, acessando o portal de periódicos da

CAPES, usando o descritor “Justiça Restaurativa”, foram encontradas 248

publicações. Esse resultado foi filtrado e o escopo inicial do estudo

totalizou 148 artigos. Num segundo momento, fez-se um recorte qualitativo

para tratar especificamente das publicações que se propuseram a fazer

uma análise comparativa da Justiça Restaurativa e da Justiça Retributiva.
Chegou-se no recorte qualitativo, de 16 artigos, identificando a seleção das

áreas e temas de maior investigação acerca da Justiça Restaurativa, isso

se deu por meio da avaliação dos títulos e dos resumos dos artigos

selecionados.

RESULTADOS E DISCUSSÃO:

Primeiramente destaca-se que os estudos variaram, tanto em termos de

abordagens metodológicas quanto no que diz respeito aos objetivos

traçados pelos autores. Depois dessa análise preliminar da primeira etapa,

PIBITI/CNPq

Tópicos  
abordados com  
frequência pelos  

autores

A cultura como  
um empecilho  

para aaplicação  
da Justiça  

Restaurativa;

Crise de  
legitimidade do  

Estado como  
justificativa paraa  
busca de outras  
alternativas de  

justiça;

Potencial de  
aumento do  

acesso àjustiça  
através da  

utilização de  
métodos  

alternativos;

Aumento da  
criminalidade e  

sensação de  
insegurança  

social;

Monopólio do  
poder depunir do  
Estado, o Estado  

como vítima,  
visando a  

atribuição de  
culpa;

Crise  
democrática  
associada à  
questão da  
cidadania;

Fonte: a autora, 2020.

Isso pode ser evidenciado nas palavras de Souza e Gama: “As finalidades
Como é feita a comparação entre a Justiça Restaurativa e a Justiça  

Retributiva?

Essa comparação aborda um modelo como mais ou menos adequado 

do que o outro?

É apresentada a possibilidade de complementaridade dos dois  

modelos? Se sim, como se daria essa interação?

Quais  outros  tópicos  relacionados  a essa questão foram abordados  

com frequência pelos autores?

A imagem trazida abaixo representa os assuntos que foram discutidos com

frequência pelos autores dos artigos selecionados. Já no início, na análise dos

resumos e da introdução, se percebe que há uma tendência dos autores em

trazer para os leitores a questão da crise de legitimidade do Estado, como

uma forma de justificar a busca de uma nova abordagem ou um método

alternativo de justiça, que não a retributiva. Alguns trazem essa questão

enfatizando a opressão Estatal e sua falhas e outros apenas apresentam essa

característica para introduzir a própria Justiça Restaurativa.
Título: Tópicos abordados com frequência pelos autores

forma de demonstrar o potencial positivo do modelo restaurativo. Muito se

falou sobre a negligência do sistema retributivo para com as vítimas; as

potencialidades de se aplicar uma metodologia onde comunidade, vítimas

e ofensores pudessem ser mais ativos na resolução dos conflitos; e sobre

as questões técnicas e culturais envoltas na aplicação da justiça

restaurativa, tanto na possibilidade de sua coexistência com a modelo

retributivo quanto no seu funcionamento em apartado.

Percebeu-se que apesar das críticas trazidas com frequência pelos
autores, poucos cogitam a exclusão total do modelo retributivo de justiça.
Em maior ou menor escala essas foram as conclusões apresentadas:

A Justiça Restaurativa é complementar à Justiça Retributiva;

A Justiça Restaurativa se contrapõe ao modelo retributivo mas admite a  

intervenção em casos específicos, exceção;

A Justiça Restaurativa poderia servir ao fim da extinção do modelo  

punitivo tradicional.

Além dessas tendências, constatou-se que, por vezes, foi levantada a

hipótese de a Justiça Restaurativa acabar se tornando apenas mais uma

ferramenta de controle do modelo tradicional, por isso precauções

deveriam ser tomadas para assegurar sua independência.

Nas palavras de Achutti: "O risco de que a justiça restaurativa se torne

uma nova forma de expansão do sistema penal não pode ser ignorada,

especialmente se projetada a partir das necessidades administrativo-

burocráticas dos Tribunais." (2016, p. 35)
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