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O NOVO MANUAL DA ONU SOBRE JUSTIÇA RESTAURATIVA: 

Algumas impressões a partir do seu processo de revisão 

 

Fernanda Cruz da Fonseca Rosenblatt* 

Abstract 
 

O primeiro manual sobre justiça restaurativa foi publicado pela ONU em 2006 e, em reunião 

de especialistas realizada em 2017, no Canadá, foi decidido que o movimento restaurativo 

mundial desenvolveu e mudou muito nessa última década, havendo, pois, a necessidade de 

se atualizar o manual. Aceitando a recomendação dos especialistas daquela ocasião, a 

UNODC, com apoio dos Estados Canadense e Tailandês, procedeu à atualização do referido 

manual. O mesmo foi submetido à revisão, correção e aprovação por um grupo de cerca de 

30 especialistas no assunto, provenientes de todos os continentes do globo, por ocasião de 

uma reunião ocorrida em Bangkok em junho último. A professora foi uma dessas 

especialistas presentes e, na aula aberta do próximo dia 24 de setembro, irá dividir suas 

impressões acerca do novo manual. Ao (re)visitar os capítulos do manual, com publicação 

prevista para dezembro, os seguintes temas serão discutidos: os desafios de se conceituar a 

justiça restaurativa (que práticas comumente associadas à justiça restaurativa não o são?), os 

seus diferentes objetivos (estaria a justiça restaurativa focada na redução das taxas de 

reincidência e encarceramento?), sua relação com o sistema de justiça criminal (teria, a justiça 

restaurativa, o risco de expandir a rede de controle penal?), a viabilidade de se usar práticas 

de justiça restaurativa em casos graves, dentre outras temáticas. 
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JUSTIÇA RESTAURATIVA E DIREITO PENAL 

Sónia Moreira Reis* 

Abstract 

 

A Justiça Restaurativa (Restorative Justice) é uma realidade emergente no plano prático, mas a 

sustentação dogmática ainda está em construção. Muito por força de instrumentos de Direito 

Internacional, a Justiça Restaurativa tem penetrado na generalidade dos Estados. Portugal 

não é exceção. A afirmação da Justiça Restaurativa e das suas práticas no panorama nacional 

vem sendo alcançada por via do cumprimento de obrigações internacionais, nomeadamente 

junto da União Europeia. No momento presente, a Justiça Restaurativa e, muito 

especialmente, a mediação penal, prática restaurativa com implantação de maior fôlego no 

contexto europeu, estão presentes na fase sentencial, tanto para jovens como para adultos. 

Na fase pós-sentencial, emerge formalmente desde 2009 em contexto prisional. Nesta 

exposição, buscaremos o enquadramento legal e dogmático da Justiça Restaurativa, e 

exploraremos o seu posicionamento em face do Direito Penal. 
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