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INTRODUÇÃO

O presente Relatório de Gestão 2021-2022 do Instituto Brasileiro de Ciências 
Criminais – IBCCRIM é um documento que traz em resumo as principais 
realizações dos Departamentos atuantes e das Coordenadorias Estaduais 
dentro dos cinco eixos de atuação propostos no Plano Bienal:

i. Desencarceramento e enfrentamento de ações letais seletivas;

ii. Violência de gênero;

iii. Ciências penais e as novas tecnologias; 

iv. Processo penal: a construção do sistema acusatório e a tensão entre 
liberdade e coerção;

v. Autoritarismo estrutural: reflexos na política criminal e no sistema de justiça.

O IBCCRIM caminhou a passos largos, mas ainda há muito a avançar, interna 
e externamente. O Instituto se move pela pluralidade de ideias, diversidade de 
pessoas e a luta por um sistema penal mais humano, menos racista e menos 
desigual no país, independentemente da gestão.
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A Gestão 2021-2022 completou seu período à frente do Instituto 
Brasileiro de Ciências Criminais – IBCCRIM com muitos avanços 
e uma aproximação profícua – gestão e associadas (os). Todos 
os desafios, internos e externos, foram enfrentados com muita 
vontade de transformar a realidade nacional e contribuir para 
melhorias no campo das ciências criminais ao longo deste biênio.  

No campo do combate à violência estatal, reconhecer a 
centralidade da questão racial  nas relações na sociedade brasileira 
é crucial. Nessa seara, é papel de cada um de nós, individual e 
coletivamente, poder transformar a racionalidade opressora, que 
trata desigualmente os cidadãos. E é nessa luta, instaurando nos 
espaços públicos essa discussão, essa reflexão, essa inquietação 
pela transformação, que o IBCCRIM pode e deve ser protagonista.

Por meio de alteração estatutária, estabelecemos cota mínima 
de negros e negras para Diretoria e Conselho Consultivo, e 
promovemos maior diversidade nas esferas decisórias.

Este Relatório da Gestão 2021-2022 demonstra não somente 
os marcos do biênio, mas também a crescente participação 
das associadas e dos associados nos eventos, cursos e demais 
atividades. Mostra os novos convênios e parcerias, e, sobretudo, 
a retomada das atividades presenciais após o isolamento social 
devido à Covid.

O 28º Seminário Internacional voltou a ser presencial e, de maneira 
inédita, de forma híbrida, com atividades também online. A 
Biblioteca reabriu no período e passou a se chamar Alberto Silva 
Franco, ganhando novas edições em doações e aquisições.

Foram criados o Departamento de Justiça Restaurativa,  os 
Grupos de Estudos Nacionais e o Grupo de Trabalho para o Novo 
Código de Processo Penal. Apresentamos pareceres e pedidos 
de habilitação como Amicus Curiae em diversas ações perante 
o Supremo Tribunal Federal, entre elas a conhecida ADPF das 
Favelas.

O IBCCRIM tem sido um protagonista de 30 anos, uma potência 
nacional de mobilização pela educação, pela Ciência Criminal, pelo 
Direito Penal, pela atuação legislativa, que contagia estudantes, 
juristas e profissionais do Direito há três décadas, e que tem voz 
e trajetória para continuar contagiando cada vez mais.

Agradecemos a todas e todos – colaboradores (as), funcionários 
(as), coordenadoras (es) e associados (as), por caminharmos 
juntos. 

Marina Coelho Araújo, presidente do IBCCRIM

Gestão 2021-2022

EDITORIAL



GESTÃO 
ADMINISTRATIVA 
Diversidade foi um tema prioritário desta gestão. Mudamos nosso estatuto para 

garantir cadeiras efetivas de profissionais autodeclarados negros ou negras 

em nosso processo decisório – Diretoria Executiva e Conselho. Diversidade 

também se aplica à multiplicidade de olhares garantidos pela participação 

das coordenadorias estaduais – e um bom exemplo foram os seminários de 

ciências criminais realizados fora de São Paulo. A diversidade foi o móvel do 

departamento de Acessibilidade, que trouxe aos cursos regulares, LABs e GEAs 

bolsistas que, de outra forma, não teriam como custear essa participação.

Por fim, estabelecemos convênios estratégicos que mostram que o diálogo e a 

soma de olhares e conhecimentos nos transformam em um polo multiplicador 

de conhecimento e transformador da sociedade. Todos os saberes do IBCCRIM 

tiveram sua voz ampliada com a criação de um canal exclusivo do Instituto no 

portal jurídico Migalhas.



DIVERSIDADE

Alteração estatutária. Estabeleceu-se uma cota mínima de 20% de membros 
autodeclarados negros e negras para composição da Diretoria e do Conselho 
Consultivo. O estatuto flexibilizou os pré-requisitos exigidos para composição 
das chapas de modo a promover maior diversidade nas esferas decisórias.

Diretores já empossados a partir desta alteração: Ester Rufino como 3ª 
Secretária, Leonardo Palazzi, como 2º Diretor Nacional das Coordenações 
Regionais e Estaduais do IBCCRIM, e Vinicius Assumpção como 3º Diretor 
Nacional das Coordenações Regionais e Estaduais do IBCCRIM.

PARCERIA MIGALHAS/IBCCRIM 

O Migalhas incluiu em seu site uma aba só para o IBCCRIM e divulga todas 
as nossas ações nas pílulas diárias. Os Editoriais da gestão estão ali e, por 
enquanto, há três artigos publicados, além de outros dois no cronograma. 

ACESSIBILIDADE 

• Política de inclusão associativa: pessoas que trabalham voluntariamente 
no IBCCRIM – Impactados – 45 pessoas;

•  Política de bolsas de estudo para os cursos: 3º Curso de Compliance, 12º 
Curso de Direito Penal Econômico e do Seminário Internacional;

•  Foram oferecidas 449 bolsas e realizadas mais de 300 entrevistas;

•  Elaboração de todos os editais, além de propaganda institucional para 
divulgação dos programas;

• Parceria com a ONG Educafro;

•  Mentoria acadêmica e profissional;

•  Participação na elaboração do Manifesto Antirracista lançado em novembro.

CONVÊNIOS

• Gigante Consultoria – ações de incremento da gestão e dos fluxos de 
trabalho. 

• Concretização de Projeto sob financiamento do Instituto Alana

• No ano de 2022, foram firmados 6 novos convênios nacionais e foi 
renovado um que já estava em vigor (entre bibliotecas)

• Dos novos, 3 são científicos; ademais, os outros 3 são da “modalidade 
associativo” e foram firmados com OABs, que antes não eram 
contempladas. São eles: 
 
Científicos: OAB/MT e ESA, OAB/SC, OAB/SP – Suzano 
 
Associativos: OAB/MT e ESA, OAB/SC, OAB/SP – Suzano 
 
Entre bibliotecas: AASP

TECNOLOGIA 

IBCCRIM Play –  incremento da plataforma do Instituto que abriga todos os 
cursos promovidos.



JUSTIÇA 
RESTAURATIVA 
Criado nesta gestão, o Departamento de Justiça Restaurativa foi responsável 

por fomentar discussões e aprofundar o debate sobre o tema. Foram realizadas 

lives, cursos gratuitos e pesquisas. Além disso, o departamento teve mesa 

própria no 28º Seminário Internacional de Ciências Criminais.



CRIAÇÃO DO DEPARTAMENTO 
SOB A COORDENAÇÃO DE FABIANA VIANA

• 3 lives;

• Minicurso gratuito – mais de 50 pessoas tiveram acesso;

• Pesquisa com o departamento de pesquisa;

• Parceria com a consultoria Karutana e com a escola JR Crítica (Daniel 
Achutti) para cursos no próximo biênio;

• Mesa no 28º Seminário Internacional.



EDUCAÇÃO 
Um dos pilares do IBCCRIM, o núcleo de Educação teve ganho expressivo 

com a expansão dos GEAs (Grupos de Estudos Avançados), que passaram a 

contar com turmas nacionais, estimulando a troca de conhecimento e dando 

visibilidade à multiplicidade de ideias.

Em 2022, foram oferecidos dois temas: Compliance e Direito Penal e Crimes 

Eleitorais e Processo Penal Eleitoral. Também foi permitido aos alunos, neste 

ano, se inscrever no GEA de qualquer Estado, respeitando a cota de 30% das 

vagas para esta finalidade. O LAB (Laboratório de Ciências Criminais), que 

completou 20 anos em 2022, e os GEAs mantiveram o alto nível de produção 

de seus estudantes, sendo grandes atrativos do setor de Educação do IBCCRIM. 

A consolidação do EAD (Ensino a Distância) possibilitou levar a mais associados 

o portfólio de primeira linha, como o de Direito Penal Econômico e os especiais 

200 Anos do Tribunal do Júri 1 e 2. 



LABORATÓRIO - 20 ANOS EM 2022

• 1.350 estudantes em 24 Estados da Federação e o Distrito Federal;

• Deses, 228 atendidos pela política de isenção associativa

• Chamada de orientadores - 203 interessados;

• VI Simpósio Nacional de Iniciação Científica, com os melhores trabalhos 
de 2021

• Lançamento do livro “Cadernos do Laboratório de Iniciação Científica 
doIBCCRIM: Melhores artigos de 2021”

GRUPOS DE ESTUDOS GEA E GEA NACIONAL

• Criação dos Grupos de Estudos Nacionais:

Direito Penal Internacional;

Direito Penal Eleitoral;

• 26 Grupos de Estudos nos Estados;

• Impacto – aproximadamente 620 pessoas.

CURSOS

MARIA, MARIAS

Curso virtual e gratuito, visa à formação de mulheres na prevenção e 
combate à violência doméstica e familiar. Promovido há 14 anos, em 
parceria entre o IBCCRIM e a União de Mulheres de São Paulo. Em 2022, 
sucesso nas inscrições, com a participação de 50 mulheres, profissionais de 
diversas áreas.

PARCERIA IBCCRIM/COIMBRA

• 3º Curso de Compliance;

• 12º Curso de Direito Penal Econômico.

• CURSOS LANÇADOS EM 2022

• 200 anos do Júri - módulo II - A relevância de saberes interdisciplinares no 
Tribunal do Júri: aportes da sociologia, antropologia e psicologia;

• Processo Penal e Tecnologia da Informação: Aspectos Gerais;

• Investigação Privada

 PESQUISAS EM ANDAMENTO

• A História da Teoria do Delito na Ciência Jurídico-penal Brasileira

• A Aplicação da Justiça Restaurativa no Sistema Criminal 
da Cidade de São Paulo



ATUAÇÃO LEGISLATIVA 
E POLÍTICA 
O IBCCRIM usa todo o conhecimento produzido para ajudar a transformar 

a sociedade. A gestão manteve diálogo permanente com o STF, o STJ e o 

Congresso, especialmente na revogação da Lei de Segurança Nacional (e 

tramitação da Lei de Defesa do Estado Democrático de Direito) e no projeto de 

Novo Código de Processo Penal.

Nossas ações como Amicus Curiae tiveram papel relevante em conquistas como 

a proibição de operações policiais nas comunidades do Rio durante a Pandemia 

e a preservação da equipe do MNCT (Mecanismo Nacional de Combate à Tortura), 

que atua em presídios, abrigos de idosos e instituições socioeducativas.

Além disso, em ano eleitoral, o IBCCRIM deu voz às reivindicações do Instituto 

em uma Carta aos Presidenciáveis, levada a todos os candidatos no primeiro 

turno, que sugere 74 ações possíveis para lidar com temas que vão da violência 

doméstica à ação de milícias.



REFORMA DO CÓDIGO PROCESSO PENAL

• Grupo de Trabalho para o Novo Código de Processo Penal, sob a 
coordenação de Renato Vieira;

• Atuamos diretamente no Grupo de Trabalho no Congresso Nacional 
e apresentamos relatórios com emendas modificativas nos temas 
debatidos: medidas cautelares pessoais, sentença, habeas corpus, 
procedimentos e provas, entre outros;

• Nosso advocacy em Brasília atuou nos gabinetes dos parlamentares.

CARTA AOS PRESIDENCIÁVEIS

• Grupo de trabalho que entregou o documento aos candidatos à 
Presidência;

• Foram realizadas reuniões ao longo do primeiro semestre para limitação 
dos temas e, depois, redação do texto;

• Carta propõe 74 ações em segurança pública e Direito Penal em 12 eixos 
centrais;

• Texto foi entregue às equipes dos candidatos.

NOTA TÉCNICA 

• Projeto da Nova Lei de Proteção da Democracia Brasileira.

AMICUS CURIAE

• ADPF das favelas – 635; 

• Ações diretas de inconstitucionalidade sobre política armamentista;

• ADIs 6675, 6676, 6677 (sobre flexibilização das regras de uso e porte de 
armas de fogo);

• Proteção de dados e segurança pública – RE 1.301.250 (quebra de sigilo de 
dados telemáticos, discussão originada no caso Marielle Franco);

• Retroatividade do ANPP – HC 185.913;

• Participação nas audiências públicas – Juiz de Garantias;

• Participação em julgamentos – ADI que tratou do local do Ministério 
Público na arquitetura das audiências.

JACAREZINHO

• Mobilização com a sociedade civil após a Chacina do Jacarezinho.

DEMOCRACIA

• Apoio à Carta às Brasileiras e Brasileiros em Defesa do Estado Democrático 
de Direito;

• Apoio ao Manifesto à Nação e Defesa do Estado Democrático de Direito, 
lançado pela OAB;

• Revogação da Lei de Segurança Nacional (e tramitação da Lei de Defesa do 
Estado Democrático de Direito)



SEMINÁRIOS 
Principal evento promovido pelo IBCCRIM, o Seminário Internacional de Ciências 

Criminais teve, em 2022, a primeira edição híbrida em 30 anos de Instituto. Mais 

de 800 pessoas acompanharam as palestras, que reuniram 45 palestrantes do 

Brasil e do exterior.

Outra novidade desta gestão foi o fortalecimento das atividades para além da 

sede em São Paulo, com a realização de seminários regionais em Salvador, Rio 

de Janeiro, Belo Horizonte, Florianópolis e Recife.



INTERNACIONAIS

27º SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE CIÊNCIAS CRIMINAIS

• Realizado online, no período de 18 a 21 de outubro de 2021;

• Mais de 70 palestrantes, nacionais e internacionais, recorde na história do 
IBCCRIM;

• Mais de 40h de conteúdo ao vivo;

• Conteúdo disponível aos inscritos durante 30 dias.

28º SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE CIÊNCIAS CRIMINAIS

• Realizado de 19 a 21 de outubro de 2022;

• 820 participantes (667 presenciais e 153 online);

• 45 palestrantes, sendo 8 internacionais;

• 14 mediadores;

• 4 idiomas (português, inglês, espanhol e alemão);

• Patrocinadores: 2 Master e 66 escritórios;

• Expositores: 1 exposição fotográfica, 2 livreiros (Editora Fósforo e Editora 
Letramento) e 3 estandes (ESPM, D’Plácido e IBCCRIM);

• Fornecedores: 31 empresas ou prestadores de serviços.

NACIONAIS

• Seminário “A Lei de Segurança Nacional e sua aplicação após Constituição 
de 1988”, realizado nos dias 7 e 8 de abril de 2021, com a participação do 
ministro do STF Luís Roberto Barroso, o presidente do Senado, Rodrigo 
Pacheco, o presidente da Câmara, Arthur Lira, o presidente da OAB, Felipe 
Santa Cruz, e Juliano Breda, Conselheiro Federal da OAB.

• 2º semestre de 2022: Seminários de Ciências Penais em Salvador, Rio de 
Janeiro, Belo Horizonte, Florianópolis e Recife.



PUBLICAÇÕES 
Publicações referências no meio acadêmico e entre profissionais, o Boletim 

do IBCCRIM e a RBCCRIM (Revista Brasileira de Ciências Criminais) foram 

destaques da gestão. O Boletim ganhou artes exclusivas para suas capas e uma 

seção nova, “Diálogos”,  além de novo foco para o Caderno de Jurisprudência.

A RBCCRIM ganhou com incremento tecnológico, com a adoção do Open 

Journal System, que automatizou rotinas de trabalho que eram manuais, 

e inseriu o periódico no rol das revistas integradas ao ecossistema da 

produção científica mundial. Além disso, a RBCCRIM adotou o Crossref, 

sistema internacionalmente reconhecido de catalogação de informações de 

publicações científicas.

Novas produções e autores foram revelados no Concurso de Monografias. 



BOLETIM

• Criação da sessão “Diálogos” no Boletim do IBCCRIM, a fim de promover o 
debate sobre questões relevantes às Ciências Criminais;

• Caderno de Jurisprudência;

• Artes exclusivas nas capas.

REVISTA DO IBCCRIM

• Open Journal System - periódico inserido no rol das revistas integradas à 
produção científica mundial;

• Crossref, sistema internacional de catalogação de publicações científicas.

MONOGRAFIAS

• 1º Lugar Carolina Cutrupi Ferreira Política penitenciária nacional (1976- 
2018); arranjos institucionais e instrumentos de produção estatística;

•  2º Lugar Mariana Lins de Carli Silva “Puxar cadeia junto”: significados do 
protagonismo de mulheres familiares de pessoas presas.



BIBLIOTECA 
Nesta gestão, a Biblioteca do IBCCRIM passou a ser chamada Alberto Silva Franco, 

uma homenagem a um dos fundadores do Instituto, ex-presidente, entusiasta 

do Direito Penal mais humanitário e mestre de várias gerações de profissionais 

do Direito. O acervo ficou ainda maior e melhor com a aquisição de mais de 1.500 

livros e a doação de um inestimável conjunto de obras pela família do jurista Luiz 

Flávio Gomes, ex-presidente e também fundador do IBCCRIM. 



• Fluxo contínuo de doações de livros para a biblioteca através da caixa 
postal do Instituto (retomada da cultura de doações para a biblioteca);

• Compra de livros da editora D’Plácido;

• Retomada da assinatura de todos os periódicos nacionais e internacionais 
(interrompidas desde 2020);

• Nomeação da biblioteca do IBCCRIM como Biblioteca Alberto Silva 
Franco;

• Trabalho em paralelo com o núcleo de Diversidade e Inclusão para a 
compra de 15 novos livros escritos por autoras e autores negros da área 
jurídica. Sugestão de retomada dessa ideia em 2023, para início de uma 
campanha maior e mais abrangente.

1.500 
livros novos

Aproximadamente

330 
compras

300 
doações

800 
doações 

Luiz Flávio Gomes



COMUNICAÇÃO 
As atividades e os posicionamentos do IBCCRIM tiveram maior presença na 

mídia impressa e online em 2022, na comparação com 2021. A comunicação 

teve desdobramentos em produções próprias em 2022, como novas artes, novo 

logo dos 30 anos, novos podcasts e vídeos exclusivos, como o da série que traz 

os ex-presidentes do Instituto. 



PRODUÇÃO TOTAL - 2022

PODCASTS

Gravados 
e em produção

5

VÍDEOS

Documentário 
entrevistas

15

Institucional

2

Vídeos 
(para as redes)

53

ARTES

1.517

TRANSMISSÕES 
AO VIVO

28

E-MAILS MKT

48

NA MÍDIA 
(online e impressa)

Publicações

(entre artigos, 
releases e notas)

87
98%

de aumento 
da presença em 

relação a 2021



IBCCRIM NA MÍDIA
fevereiro a outubro 2022

25%
Migalhas

13%
Folha

9%
Conjur

8% 
4% CADA 
Estadão 
JornalJurid

11% 
2% EM 
MÉDIA CADA
• G1
• UOL
• SBTNews
• NE Notícias
• Brasil Atual • O Globo

• Valor Online
• Veja Online
• Olhar Digital
• BNC Amazonas
• O Sul
• Verbo Jurídico
• Novo Momento
• Opinião Play
• Carta Capital
• Congresso em foco
• Conectas
• Human Rights Watch
• CNN
• Bahia notícias

• Galileu
• IstoÉ
• Mix Vale
• Santa Portal
• 180Graus
• Brasil Norte
• Análise Editorial
• Política Livre
• DCM
• Brasil Independente
• PT.org
• STJ
• IAB
• Real Rádio TV Brasil (AM)
• Jusdecisium

34%  
1% EM MÉDIA CADA

87 
PUBLICAÇÕES



Dados compilados até outubro

INSTAGRAM

69.970 SEGUIDORES

419 PUBLICAÇÕES

Crescimento de 10% no período, 
com 3.097  seguidores a mais

Engajamento de 6.186 em média, 
com pico de 9.164
(post de sorteio das bolsas do LAB em fevereiro)

Alcance médio de 92.631 contas 
por mês, com pico de 147.012 
em fevereiro
(post de sorteio das bolsas do LAB)

LINKEDIN

11.555 SEGUIDORES

407 PUBLICAÇÕES

Crescimento de 21% no período 
com 2.416 seguidores a mais

Alcance médio de 48.386 contas 
e engajamento de 4.663 contas em 
média

TWITTER

18.758 SEGUIDORES

633 PUBLICAÇÕES

Taxa de engajamento 2% 
(número de interações dividido pelo número 
de seguidores) reflete o relacionamento real com 
o público - Número considerado ideal entre 1% e 2%

21.250 impressões em julho 

(número de vezes em que a publicação foi vista)

FACEBOOK

50.247 SEGUIDORES

445 PUBLICAÇÕES

Crescimento de 8% no período, 

com 3.555 seguidores a mais

Alcance de 14,6 mil contas 

mensais em média

Engajamento de 7.416 

contas em média

IBCCRIM NAS REDES SOCIAIS

Total 
produzido

Total de 
visualizações

Média de 
visualização 

por vídeo

VÍDEOS (FEV-OUT)

 2021  2022 

51 38.276 750
53 93.229 1.760



VÍDEOS 
fevereiro a agosto 2022

Vídeos 
(para as redes) 

53

Vídeo 
documentário 

15 
entrevistas em 

finalização

Vídeo 
institucional 

1 
realizado



PODCASTS 
fevereiro a agosto 2022 3 

gravados 
e lançados

2 
em 

produção




