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A Revista de Estudos Criminais – periódico Qualis A1 do Instituto
Transdisciplinar de Estudos Criminais e do Programa de Pós-Graduação em Ciências
Criminais da PUCRS – dá início, neste ano de 2022, à publicação regular de Edições
Temáticas, de modo a fomentar o debate científico acerca de temas relevantes das
ciências criminais no Brasil e no mundo.
A primeira Edição Temática será publicada no número 85 da Revista, e
envolverá o tema Justiça Penal Negociada: acordos penais e justiça restaurativa.
Pretende-se, com esse enfoque, explorar e avaliar o impacto dos acordos penais na
legislação penal brasileira, a partir das experiências já em curso e das consequências
que, até o momento, são passíveis de análise. Serão aceitos artigos que trabalhem,
por exemplo, com Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), colaboração premiada,
acordos de leniência, compliance criminal, dentre outros.
Ademais, ainda dentro do que se pode denominar de justiça penal consensual,
serão também aceitos artigos que abordem o tema da Justiça Restaurativa, seja em
termos teóricos, seja em termos práticos. A publicação pretende verificar o que se
pode compreender por justiça restaurativa nos cenários nacional e internacional, bem
como as dificuldades e os desafios que se podem verificar para a sua maior
disseminação na educação e na prática jurídicas. Ainda, serão bem-vindos também
os artigos que se proponham a debater o processo de implementação da Justiça
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Restaurativa em um contexto de marcantes desigualdades sociais, e quais devem ser
as tendências para a Justiça Restaurativa nos próximos anos.

·

Prazo limite para envio de artigos: 15 de junho de 2022

·

Regras para submissão dos artigos: http://itecrs.org/edicoes/diretrizes:regras

2

