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DECLARAÇÃO 

 

Eu, Rosivaldo Toscano dos Santos Júnior, inscrito no CPF sob o n.º 81337795453, 

DECLARO, à época na condição de Coordenador Estadual do Instituto Brasileiro de 

Ciências Criminais no Rio Grande do Norte, que Keity Saboya atuou como Coordenadora 

Estadual Adjunta durante a gestão de 2015/2016, tendo assim sido apresentada perante 

os associados e atuado efetivamente na promoção e divulgação do Instituto no Estado 

do Rio Grande do Norte em fiel cumprimento ao projeto de expansão do IBCCRIM nos 

Estados brasileiros. DECLARO, ainda, que se tratava de momento embrionário da criação 

da Coordenadoria Regional no Estado do Rio Grande do Norte, e que, ainda não havia 

os esclarecimentos que as coordenadorias adjuntas têm hoje sobre a nomeação de mais 

de um coordenador e coordenador adjunto por Estado da Federação. DECLARO, ainda, 

que, por livre e espontânea vontade, cedi aos componentes da Chapa 2 evidências das 

participações de Keity Saboya nas atividades do IBCCRIM à época. 

 

Natal, 31 de outubro de 2020. 

 

 

 

 

Rosivaldo Toscano dos Santos Júnior 

(documento assinado digitalmente, nos termos da Lei) 

ROSIVALDO 

TOSCANO DOS 

SANTOS 

JUNIOR:81337795453

Assinado de forma digital por 

ROSIVALDO TOSCANO DOS 

SANTOS 

JUNIOR:81337795453 

Dados: 2020.10.31 10:47:30 

-03'00'
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De: Rosivaldo Toscano Jr. rosivaldotoscano@hotmail.com

Assunto: Colaboradores IBCCRIM

Data: 11 de novembro de 2015 09:11

Para: ibccrim-rn-coord@googlegroups.com

Amigos, segue lista de colaboradores do IBCCRIM.

Cordialmente,

Rosivaldo Toscano dos Santos Júnior
www.rosivaldotoscano.com
Twitter: @rosivaldotjr
-- 
Você recebeu essa mensagem porque está inscrito no grupo "IBCCRIM RN
Coordenação" dos Grupos do Google.
Para cancelar inscrição nesse grupo e parar de receber e-mails dele, envie um e-mail para
ibccrim-rn-coord+unsubscribe@googlegroups.com.
Para postar nesse grupo, envie um e-mail para ibccrim-rn-coord@googlegroups.com.
Para ver essa discussão na Web, acesse https://groups.google.com/d/msgid/ibccrim-rn-
coord/BAY174-W19A9F9945687DD5E2068B5D3130%40phx.gbl.
Para mais opções, acesse https://groups.google.com/d/optout.

GESTÃO 
2015-2…6..docx



De: rosivaldotoscano@hotmail.com
Assunto: Fwd: Laboratório de Ciências Criminais 2016 - Coordenadorias Regionais.

Data: 20 de novembro de 2015 07:13
Para: ibccrim-rn-coord@googlegroups.com

Gabriel de Freitas Queiroz

 
Al. Joaquim Eugênio de Lima, 187 Conj. 53
Bela Vista - São Paulo/SP - CEP 01403-001
Tel.: (11) 2339 5323 - Cel.: (11) 95387 4505
www.queirozmeirelles.com.br
 
Esta mensagem e seus anexos são confidenciais.
Caso você não seja o destinatário desta mensagem, por favor entre em contato imediatamente com o remetente e 
apague esta mensagem e seus anexos, sem copiar ou revelar o conteúdo da mensagem ou de seus anexos a 
quaisquer terceiros.
 
This message and its attachments are confidential.
If you are not the intended recipient of this message, please immediately contact the sender and delete this message 
and any attachments, without copying or disclosing the contents of this message or its attachments to any other 
person.
 
Antes de imprimir, pense em sua responsabilidade e compromisso com o meio ambiente. O escritório valoriza a 
preservação ambiental apoiando o projeto Carbon Free ®

-- 
Você recebeu essa mensagem porque está inscrito no grupo "IBCCRIM RN Coordenação" dos Grupos do Google.
Para cancelar inscrição nesse grupo e parar de receber e-mails dele, envie um e-mail para ibccrim-rn-
coord+unsubscribe@googlegroups.com.
Para postar nesse grupo, envie um e-mail para ibccrim-rn-coord@googlegroups.com.
Para ver essa discussão na Web, acesse https://groups.google.com/d/msgid/ibccrim-rn-coord/BAY403-
EAS17688096AB9379D3E119057D31A0%40phx.gbl.
Para mais opções, acesse https://groups.google.com/d/optout.

Regulamento 
Coorde…16.doc

Laboratório 
IBCCri…15).xls



De: Rosivaldo Toscano Jr. rosivaldotoscano@hotmail.com

Assunto: FW: RES: PRECISAMOS PELO MENOS DOS EMAILS DOS ASSOCIADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO

NORTE

Data: 12 de novembro de 2015 09:32

Para: ibccrim-rn-coord@googlegroups.com

Cordialmente,

Rosivaldo Toscano dos Santos Júnior
www.rosivaldotoscano.com
Twitter: @rosivaldotjr

From: tania@ibccrim.org.br
To: rosivaldotoscano@hotmail.com
CC: carlos.isa.2@gmail.com; cisa@defensoria.sp.gov.br
Subject: RES: PRECISAMOS PELO MENOS DOS EMAILS DOS ASSOCIADOS DO
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
Date: Thu, 12 Nov 2015 08:36:13 -0200

Prezado Dr. Rosivaldo, bom dia!
 
Segue anexa, a lista completa com os dados dos associados do IBCCRIM, do Estado do
Rio Grande do Norte.
 
Atenciosamente,
Tânia Andrade 
Instituto Brasileiro de Ciências Criminais - IBCCRIM 
Seção de Ensino, Eventos e Pesquisas
! (11) 3111-1040 Ramal 181

" tania@ibccrim.org.br

 

De: Rosivaldo Toscano Jr. [mailto:rosivaldotoscano@hotmail.com] 

Enviada em: quarta-feira, 11 de novembro de 2015 16:42

Para: Tania - IBCCRIM

Cc: carlos.isa.2@gmail.com; cisa@defensoria.sp.gov.br

Assunto: PRECISAMOS PELO MENOS DOS EMAILS DOS ASSOCIADOS DO ESTADO DO RIO

GRANDE DO NORTE

 
Olá, Tânia.
 
Observei que não constam dados para contato. De pouca valia esses dados têm sem que
possamos entrar em contato com eles. Conhecemos alguns, mas sem um email, pelo
menos, os que nos não conhecemos ficam fora do alcance da Coordenação.
Por favor, poderia nos retornar com algum contato deles?



 
Cordialmente,
 
Rosivaldo Toscano dos Santos Júnior
www.rosivaldotoscano.com
Twitter: @rosivaldotjr
 

From: tania@ibccrim.org.br
To: rosivaldotoscano@hotmail.com
CC: carlos.isa.2@gmail.com; cisa@defensoria.sp.gov.br
Subject: LISTA COM OS NOMES DOS ASSOCIADOS DO ESTADO DO RIO
GRANDE DO NORTE
Date: Wed, 11 Nov 2015 12:51:37 -0200
Prezado Dr. Rosivaldo, boa tarde, tudo bem?
 
Segue anexa, a lista com os nomes dos associados do IBCCRIM, do Estado do Rio
Grande do Norte.
 
Caso necessite de mais alguma informação, por gentileza, comunique-me.
 
Estamos à disposição.
 
Atenciosamente,
Tânia Andrade 
Instituto Brasileiro de Ciências Criminais - IBCCRIM 
Seção de Ensino, Eventos e Pesquisas
! (11) 3111-1040 Ramal 181

" tania@ibccrim.org.br

 
-- 
Você recebeu essa mensagem porque está inscrito no grupo "IBCCRIM RN
Coordenação" dos Grupos do Google.
Para cancelar inscrição nesse grupo e parar de receber e-mails dele, envie um e-mail para
ibccrim-rn-coord+unsubscribe@googlegroups.com.
Para postar nesse grupo, envie um e-mail para ibccrim-rn-coord@googlegroups.com.
Para ver essa discussão na Web, acesse https://groups.google.com/d/msgid/ibccrim-rn-
coord/BAY174-W46315FDB971CDCBBC572DCD3120%40phx.gbl.
Para mais opções, acesse https://groups.google.com/d/optout.

ASSOCIADOS 
DO ES…RTE.xls
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03/11/2020 Gabriel Bulhões no Instagram: “Depois dessa bateria com @yurifelixadv , muitos registros e aprendizados vão ficar. Ontem cumprimos com êxito …

https://www.instagram.com/p/BazJlbllwlP/?igshid=l89i7q131v5e 1/2

gabrielbulhoesnd • Seguir
OAB RN

97 curtidas

Depois dessa
bateria com @yurifelixadv , muitos
registros e aprendizados vão ficar.

Ontem cumprimos com êxito uma
importante e extensa programação
que simbolizou o lançamento oficial
da 20a Coordenadoria do @ibccrim.

Tal momento resgata um
compromisso histórico do Instituto

gabrielbulhoesnd
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Entrar para curtir ou comentar.
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g
compromisso histórico do Instituto
com o nosso estado, pois até bem
pouco erámos um dos únicos
estados do país sem uma
coordenação autônoma, tendo sido
oscilada a nossa dependência
institucional às Coordenadorias da
PB e PE, como foi muito bem
lembrado pela Professora Keity de
Saboya, durante a sua brilhante
condução dos trabalhos.

A programação se iniciou com um
painel acadêmico sobre "Delação
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Ontem cumprimos com êxito uma
importante e extensa programação
que simbolizou o lançamento oficial da
20a Coordenadoria do @ibccrim. 
 
Tal momento resgata um compromisso
histórico do Instituto com o nosso
estado, pois até bem pouco erámos
um dos únicos estados do país sem
uma coordenação autônoma, tendo
sido oscilada a nossa dependência
institucional às Coordenadorias da PB
e PE, como foi muito bem lembrado
pela Professora Keity de Saboya,
durante a sua brilhante condução dos
trabalhos. 
 
A programação se iniciou com um
painel acadêmico sobre "Delação
Premiada", que sr inaugurou com a
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gabrielbulhoesnd • Seguir
OAB RN

59 curtidas

Com muita
satisfação, informamos que essa
sexta, 27, haverá o lançamento da
20ª Coordenadoria do Instituto
Brasileiro de Ciências Criminais, no
estado do Rio Grande do Norte.

O evento será gratuito e as
inscrições poderão ser feitas na hora.
Ocorrerá no Plenário da nova sede
da OAB/RN, no bairro de Candelária,

gabrielbulhoesnd
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03/11/2020 Gabriel Bulhões no Instagram: “Com muita satisfação e orgulho, podemos dizer que o RN passa a ter uma Coordenação própria no IBCCrim. O Institu…
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• Seguir

Escola da Magistratura do Estado do Rio G…

77 curtidas

Com muita

satisfação e orgulho, podemos dizer

que o RN passa a ter uma

Coordenação própria no IBCCrim. 

O Instituto Brasileiro de Ciências

Criminais agora vai poder contar por

aqui com um time em prol dos seus

objetivos, que são tão caros a todos

nós! 

gabrielbulhoesnd
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De: Revista - IBCCRIM revista@ibccrim.org.br
Assunto: Convite para composição do Conselho Editorial - RBBcrim

Data: 13 de novembro de 2015 12:22
Para: keitysaboya@tjrn.jus.br

Cara Drª. Keity,
É com grande satisfação que convidamos V. Sa. para compor o Conselho Editorial da
Revista Brasileira de Ciências Criminais, uma das mais prestigiadas e difundidas
revistas de Direito Penal, Processual Penal e Criminologia do país. A notória
qualidade científica da RBCCRIM desfruta de reconhecimento internacional, o que,
em grande medida, resulta de seu compromisso com o permanente aperfeiçoamento.
Neste sentido, buscamos novos membros para o nosso Conselho, na certeza de que
vossa participação irá enriquecer, sobremaneira, nosso quadro de colaboradores .
As atribuições do conselheiro da RBCCRIM abrangem a análise de trabalhos
submetidos à avaliação para aferição da viabilidade de sua publicação, bem como a
emissão de sugestões de aprimoramento. Uma vez aceito o convite, caberá ao
conselheiro escolher entre três grandes áreas: Direito Penal, Processo Penal e
Criminologia. Em caso de acolhida positiva do convite, pedimos que preencha a
planilha em anexo para fins de atualização cadastral.   
 
Atenciosamente,
 
Willians Meneses

Instituto Brasileiro de Ciências Criminais - IBCCRIM

Publicações e Jurisprudência
(11) 3111-1040 Ramal 128
revista@ibccrim.org.br 
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