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Editorial

A MATURIDADE 
DE UM INSTITUTO 
VERDADEIRAMENTE 
DEMOCRÁTICO

GESTÃO 2019-2020:

A gestão 2019/2020 do IBCCRIM rompeu barreiras e enfrentou 
desafios significativos. De largada, trouxe a responsabilidade de 
ser a primeira diretoria, conselho consultivo e ouvidoria eleitos 
democraticamente pelos associados e associadas, algo inédito 
nos 28 anos de existência do Instituto. 

Os compromissos assumidos tornaram-se missão institucional 
e as conquistas não foram poucas: passamos a ter um/a 
coordenador/a em cada unidade da federação e no Distrito 
Federal, pavimentando o caminho para o Instituto se tornar, 
de fato, uma instituição nacional. Como resultado, houve uma 
sensível expansão das atividades do Instituto por todas as 
regiões do país, por meio da ampliação de Laboratórios, Grupos 
de Estudos, eventos e da incidência político-criminal nos Estados.

Com o anúncio da proposta legislativa denominada “Pacote 
Anticrime”, a nacionalização mostrou-se ainda mais importante, 
pois ampliou a troca de informações sobre o sistema de justiça 
criminal e potencializou o protagonismo do Instituto nos debates 
legislativos. 

Nesse sentido, além de participar da campanha “Pacote 
anticrime: uma solução fake”, com mais de 60 organizações e 
movimentos, exercendo intensa atividade de advocacy junto ao 
Legislativo, o IBCCRIM elaborou notas técnicas sobre o “pacote 
anticrime”, Boletins temáticos com conteúdo 100% aberto, 
cursos e entrevistas para a imprensa, criando um caldo de 
cultura que possibilitou a aprovação de uma “Lei Anticrime” com 
significativa redução de danos, como a rejeição da denominada 
legítima defesa “antecipada” ou “presumida” e do plea bargain. 
Conseguimos também alguns avanços, como a aprovação da 
figura do “juiz das garantias”, a partir de texto elaborado pelo 
IBCCRIM. 

Mas não é só. Conforme demonstrará este relatório, os três eixos 
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estratégicos definidos no início da gestão orientaram todo o 
trabalho realizado neste biênio, quais sejam: a democratização do 
sistema de justiça, o enfrentamento ao genocídio da população 
negra e a defesa das liberdades democráticas. 

Foram concedidas mais de 300 bolsas de estudo para nossos 
cursos de extensão, cursos livres e Seminários Internacionais, 
com políticas afirmativas para contemplar pessoas pretas, 
pardas, indígenas ou LGBTQIA+, bem como pessoas que se 
encontrassem em situação de vulnerabilidade econômica. 

Também criamos a política de bolsas de estudo, intitulada 
“Bolsas Esperança Garcia”, para mulheres negras e pessoas 
trans de qualquer gênero que atuam como coordenadoras-
chefe ou coordenadoras-adjuntas nos departamentos e 
coordenações estaduais da instituição e a política de isenção 
associativa, com o objetivo de trazer novos/as colaboradores/
as para o Instituto, garantindo um quadro de gestão mais plural. 
Fomos contemplados, pela terceira vez consecutiva, com o Selo 
Municipal de Direitos Humanos e Diversidade, da Prefeitura de 
São Paulo, em reconhecimento ao trabalho realizado no quesito 
de ações de combate à desigualdade racial.

A questão indígena passou a ser pensada institucionalmente 
a partir da criação do Grupo de Trabalho “Povos Indígenas e 
Sistema Penal’’, para auxiliar na disseminação e efetivação da 
importante Resolução 287/2019 do CNJ, a qual cuida de pessoas 
indígenas privadas de liberdade e criminalmente acusadas.

No início da gestão, foi criado o Núcleo Administrativo, o 
qual, juntamente com o Núcleo Financeiro e a Coordenação-
Geral, além da Diretoria Executiva e outros Núcleos, otimizou 
e racionalizou o fluxo de gastos,  criando um plano de 
sustentabilidade financeira capaz de preparar o Instituto para 
o futuro e torná-lo mais saudável financeiramente, autônomo e 

longevo. O plano de sustentabilidade financeira e a continuidade 
do processo de profissionalização permitiram, inclusive, que 
o IBCCRIM enfrentasse os efeitos da crise da pandemia de 
COVID-19. O investimento em cursos EAD e plataformas digitais, 
aliado ao plano de sustentabilidade, permitiram que as ações 
do Instituto não fossem afetadas pelos efeitos econômicos da 
pandemia, apesar da tragédia humana e social pela qual vimos 
passando.

Outro marco da gestão foi a elaboração de uma pesquisa de 
satisfação com associados e associadas. Encontramos, a partir 
das respostas obtidas, caminhos concretos para melhorar 
nossos serviços e produtos. Com a parceria da nossa Ouvidoria 
— sempre ativa nesses dois anos de trabalho —, a pesquisa 
permitiu uma aproximação ímpar com os/as associados/as.

No campo das publicações, é motivo de comemoração o novo 
formato do Boletim, com a adoção de um novo e moderno design 
gráfico, além do aperfeiçoamento de seus fluxos e divulgação. 
Publicações digitais como a  Revista Liberdades também são 
destaque neste relatório, além do 23º e 24º Concursos de 
Monografias e da impecável coordenação científica da tradicional 
Revista Brasileira de Ciências Criminais (RBCCRIM), conceito A1 
na CAPES/Qualis, que obteve quatro dossiês temáticos entre as 
24 edições publicadas durante a gestão.  

Novas tecnologias foram incorporadas, como, por exemplo, 
o novo site do IBCCRIM, lançado em março de 2020, o qual 
propiciou maior visibilidade às atividades do Instituto, além de 
facilitar a comunicação com associados e associadas. 

Os Seminários Internacionais realizados nessa gestão obtiveram 
inquestionável êxito. Após o sucesso do 25º Seminário, o 
advento da pandemia impôs desafios e incertezas à realização 
da 26ª edição.  O IBCCRIM, contudo, não cruzou os braços e se 
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reinventou. A realização do primeiro Seminário Internacional de 
Ciências Criminais na modalidade exclusivamente on-line, por 
meio da nova plataforma digital IBCCRIM Play, com enorme 
sucesso de crítica e público, é prova disso. Esse feito inédito só foi 
possível a partir do incansável trabalho dos Núcleos de Educação 
e Comunicação e do trabalho da Comissão Organizadora do 26º 
Seminário Internacional, conduzida, pela primeira vez, por uma 
mulher.

Além dos inúmeros webinários, lives, Mesas de Estudos e Debates 
e aulas abertas, a gestão também ampliou o alcance dos cursos 
e eventos, com a criação do novo Departamento de Ensino à 
Distância (EAD), permitindo que os estudantes assistam às aulas 
de onde e quando quiserem.  Teve início, no mais, o curso de 
pós-graduação lato sensu em Criminologia, em conjunto com a 
ESA da OABSP, com aulas remotas durante a pandemia.

Criamos, ainda, o Podcast “Vire a chave”, com uma abordagem 
interdisciplinar, atualmente com mais de 9 mil ouvintes, 
disponível nas principais plataformas de streaming.

Apesar da interrupção do movimento presencial na Biblioteca 
devido à pandemia, adaptações foram feitas para que os usuários 
pudessem ter acesso ao nosso acervo, mediante trabalho de 
digitalização. A democratização do acesso ao conhecimento, 
para que ele efetivamente possa colaborar com a busca de um 
sistema de justiça mais racional, menos racista, menos machista 
e menos classista, é um legado que a gestão muito se orgulha de 
ter deixado ao nosso Instituto. 

A aplicação desse conhecimento posicionado, de forma corajosa, 
no sentido de contenção da violência do sistema penal contra os 
cidadãos e cidadãs também é motivo de imenso orgulho. Nesse 
sentido, merece especial destaque a atuação do Departamento 
de Amicus Curiae nos Tribunais Superiores, reafirmando o 

protagonismo do IBCCRIM nos debates nacionais em ciências 
criminais, sempre ao lado da preservação dos direitos humanos 
e garantias fundamentais, como impõe nosso estatuto.  

Seria impossível colher os resultados aqui apresentados sem o 
engajamento de associados/as, funcionários/as, colaboradores/as, 
coordenadores/as, diretores/as, conselheiros/as, pesquisadores/as, 
financiadores/as, patrocinadores/as e estudantes de todo o país.

Esforçamo-nos para transformar o IBCCRIM em um instituto 
cada vez mais aberto e plural, comprometido com os seus 
valores estatutários e cada vez mais atuante, de forma firme 
e intransigente com ameaças às liberdades democráticas. 
Apesar dos tempos sombrios pelos quais passamos, em que o 
punitivismo e o populismo penal dão-se como tônica da maioria 
dos debates institucionais e discursos no sistema de justiça, 
encerramos a gestão com alegria pela certeza de que o IBCCRIM 
avançou significativamente. Obtivemos resultados sensíveis, 
incidindo sobre todos os debates acadêmicos, sobre a opinião 
pública e sobre a política criminal, sempre comprometidos/as 
com o amor pela igualdade e pela liberdade, que são os valores 
essenciais que nos unem e que motivaram a própria fundação do 
Instituto. A gestão se encerra, mas a luta por direitos continua, de 
modo que nos despedimos, com a certeza de que continuamos 
unidos/as e que o IBCCRIM nunca deixará de ser essa trincheira 
de resistência democrática indispensável para todas e todos que 
acreditamos na possibilidade de uma sociedade mais livre, justa 
e solidária.

Eleonora Rangel Nacif, presidenta da Gestão 2019-2020 IBCCRIM
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DESTAQUES
DA GESTÃO 2019-2020



Nacionalização
do IBCCRIM
O IBCCRIM conseguiu, pela primeira vez na história do Insti tuto, 
representações em todos os estados do país. Antes vinculados 
às chamadas coordenações regionais, que agrupavam dois ou 
mais estados, a gestão 2019-2020 conseguiu criar Coordenações 
Estaduais em todas as capitais do Brasil. 

Com isso, o Insti tuto ampliou as edições dos Laboratórios de Ciências 
Criminais e dos Grupos de Estudos, com ati vidades em cerca de 30 
cidades. Trata-se de uma medida histórica que materializou o desejo 
de nacionalizar o IBCCRIM com representações em todo o país.

Além das ati vidades de extensão universitária, a nacionalização 
do IBCCRIM também permiti u que o Insti tuto esti vesse atento a 
parti cularidades regionais, ampliando a troca de informações sobre 
o sistema de justi ça criminal em diversos estados. 

Encontros Estadu@is e Instagram das Coordenações Estaduais:
Em 2020, com a ampliação do IBCCRIM nos estados 
brasileiros, as Coordenações Estaduais do Insti tuto criaram 
contas próprias no Instagram para divulgar as ati vidades 
locais. Uma dessas iniciati vas foram os Encontros Estadu@
ais, que conectavam Coordenações de diferentes regiões 
para debater temas atuais das Ciências Criminais brasileira, 
como necropolíti ca e pandemia, erro judicial, fake news, 
entre outros.

1.600
mais de

PESSOAS INSCRITAS NAS 
ATIVIDADES DO IBCCRIM 
PELO PAÍS
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Modernização 
do site
e plataformas digitais
O novo site do IBCCRIM foi lançado em março de 2020 e deu 
mais visibilidade a todas as ações promovidas pelo Instituto, 
desde cursos e eventos, passando pelas publicações e 
chegando até a área dedicada aos associados e associadas. 
Além do aprimoramento estético, a mudança trouxe novos 
elementos para a divulgação das ações do Instituto e para a 
venda de cursos.

A nova interface permiti u também o desenvolvimento de 
uma comunicação insti tucional mais alinhada com as novas 
tecnologias da comunicação, apresentando a composição 
completa da gestão, a história de fundação e a trajetória do 
Insti tuto até os dias atuais. Também publicou os integrantes 
dos Departamentos temáti cos e toda a equipe de adjuntos das 
Coordenações Estaduais do IBCCRIM, criando e-mails para 
contato em todos os estados do país. 

Novo layout responsivo que permite encontrar as 
informações com mais facilidade;

Informações mais eficientes para novas associações 
e dúvidas frequentes;

Facilidade para alteração cadastral, mudança de 
endereço e forma de pagamento para cursos e eventos;

Para associados e associadas, uma nova área exclusiva 
que permite visualização de conteúdos próprios do 
IBCCRIM, como a TV IBCCRIM e Publicações.
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Um novo 
Boletim

Em 2020, o IBCCRIM lançou uma versão totalmente 
repaginada do Boleti m, periódico publicado pelo Insti tuto 
desde 1992. A adoção de um novo design gráfi co permiti u 
a produção de capas ilustradas em cada número, sempre 
relacionadas ao tema dos editoriais do Boleti m. Os arti gos 
também estão mais bem dispostos na página, facilitando a 
leitura tanto na versão impressa como na digital.

AtualAtual

Anti go
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Pesquisa de 
satisfação com 
associados e 
associadas
A necessidade de aprimorar os fl uxos internos de trabalho, assim como 
a relação com o quadro associati vo do IBCCRIM, tornou-se premente 
e demandou melhor clareza quanto às necessidades dos públicos aos 
quais o Insti tuto está vinculado. Levando em conta esse cenário e 
atendendo às propostas de campanha da atual gestão, foi aplicada 
uma pesquisa de sati sfação, formulada com o apoio da Ouvidoria, 
junto aos associados e associadas no período de fevereiro a março de 
2020, que teve por objeti vo conhecer melhor as(os) associadas(os) do 
Insti tuto e entender o grau de sati sfação com os serviços e produtos 
oferecidos pelo IBCCRIM.

A parti r dos resultados obti dos o Insti tuto ampliou a quanti dade e 
temáti cas de cursos ofertados, aumentou e atualizou o processo de 
seleção de bolsistas, de forma a democrati zar o acesso ao conteúdo 
do Insti tuto, reavaliou a precifi cação dos novos cursos de modo a 
adequá-la ao perfi l socioeconômico das(os) associadas(os), iniciou a 
reformulação das comunicações insti tucionais a fi m de torná-las mais 
claras e abriu caminhos para aprimorar as ati vidades do IBCCRIM.

A necessidade de aprimorar os fl uxos internos de trabalho, assim como 
a relação com o quadro associati vo do IBCCRIM, tornou-se premente 
e demandou melhor clareza quanto às necessidades dos públicos aos 
quais o Insti tuto está vinculado. Levando em conta esse cenário e 
atendendo às propostas de campanha da atual gestão, foi aplicada 

formulada com o apoio da Ouvidoria, 
junto aos associados e associadas no período de fevereiro a março de 
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Desde o início da gestão, a Ouvidoria procurou aumentar a sua 
visibilidade, conhecer os departamentos e áreas internas e se 
aproximar do corpo associati vo e dos funcionários(as) do IBCCRIM. 
Nesse senti do, foi criado um destaque para a Ouvidoria no site, o 
que possibilitou uma comunicação mais direta e rápida com os 
associados(as) e também com as pessoas que buscavam informações 
sobre cursos, associação, atuações do Insti tuto, entre outros temas. 

Nesses dois anos de gestão, a Ouvidoria recebeu quase 200 
demandas encaminhadas por associados(as) ou pelos setores internos 
do IBCCRIM.  Respecti vos contatos englobaram, entre outros temas, 
elogios, críti cas, sugestões, solicitação e cancelamento de associação, 

atualização de cadastros e informações sobre cursos. Para uma 
devoluti va efi ciente, a Ouvidoria estabeleceu como padrão, após o 
contato, procurar entender as razões do problema ou críti ca feitos, 
buscando contato direto com a equipe de funcionárias(os) do Insti tuto.

A parti r destes contatos, foi possível construir, juntamente com 
as equipes, sobretudo a do Setor de Associados, Comunicação 
e Coordenação-Geral, melhorias na prestação de informações, 
aprimoramento das perguntas frequentes constantes no novo site, 
refl exões sobre bolsas e categorias de associação, sempre visando ao 
melhor atendimento e à sati sfação dos associados.

OUVIDORIA:

Relatório de Gestão 2019 | 2020
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IBCCRIM 
na imprensa

380
mais de

DO IBCCRIM NA IMPRENSA

citações

Assuntos mais comentados 
entre 2019 e 2020:
Pacote Anticrime

Violência policial e seletividade do sistema 
de justiça criminal 

Covid-19 e sistemas prisional e socioeducativo

Prisão após condenação em 2ª instância
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Crescimento nas 
redes sociais

no Instagram 

20 mil
novos seguidores em 

menos de 1 ano

+ de

no Youtube 

2,4 mil
novos seguidores em 

menos de 1 ano

+ de

40 mil
visualizações no período

+ de
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Plano de 
sustentabilidade
Um dos marcos da atual gestão é o desenvolvimento de um 
plano de sustentabilidade fi nanceira para o IBCCRIM. Nos 
anos de 2019 e 2020 a Coordenação-Geral e os Núcleos 
Financeiro e Administrati vo, em parceria com a Diretoria 
e outros Núcleos, empreenderam uma rigorosa análise de 
contratos e contas vinculadas ao Insti tuto. Após a análise, 
foi criada uma proposta, dividida em etapas, com objeti vo 
de aprimorar a sustentabilidade fi nanceira do IBCCRIM, 
garanti ndo que o volume de gastos do ano seja inteiramente 
pago com as receitas auferidas no mesmo período - desde que 
gerados superávits operacionais, de longo prazo, sufi cientes 
para garanti r investi mentos e fundo de reserva. Por outro 
lado, um novo planejamento de cursos e a ampliação das 
modalidades e quanti dade, contribuíram para melhorar as 

receitas de venda de cursos, trazendo maior diversidade à 
origem de receitas. 

O plano de sustentabilidade fi nanceira permiti u que 
houvesse condições robustas para o enfrentamento dos 
efeitos da crise relacionada à pandemia. A despeito das 
receitas terem ti do leve redução, as despesas também foram 
reduzidas em volume bem maior, garanti ndo resultado 
equilibrado no ano de 2020. Os negócios do Insti tuto não 
foram tão afetados como outras ati vidades econômicas, 
especialmente, pelo planejamento, modernização e 
profi ssionalização da gestão, investi mentos que foram 
realizados nas últi mas gestões.

receitas de venda de cursos, trazendo maior diversidade à 
origem de receitas. 



Diante da crise relacionada à pandemia, o reajuste da 
contribuição associativa foi congelado por seis meses, para 
reduzir o impacto aos associados.

Melhorias no relacionamento com o corpo associativo, numa 
atuação conjunta com Ouvidoria e Núcleo de Comunicação. 
As mudanças facilitaram o pagamento de boletos pelo site 
e o atendimento pelos canais de comunicação do Instituto. 
Os resultados estão sendo aprimorados pela análise da 
pesquisa de satisfação junto aos associados(as), por um 
novo FAQ e por mudanças na área de associados do site 
que está em implementação.

Pagamento da associação por cartão de crédito, em fase final 
da implementação.

Conclusão de análise financeira dos últimos seis anos (2015-
2020), permitindo a criação de diretrizes para o plano de 
sustentabilidade do Instituto. Questões importantes como 
a sazonalidade dos recebimentos, por exemplo, começaram 
a ser enfrentadas a partir do planejamento de cursos e sua 
melhor distribuição ao longo do ano.

Principais ações 
em 2019 e 2020:

Planejamento antecipado das atividades do IBCCRIM em 
2020 permitiu racionalizar a gestão financeira ainda em 2019. 
A previsibilidade das ações e do cronograma de cursos e 
projetos acarretaram maior controle dos gastos do Instituto.

Implementação de Controladoria no Núcleo Financeiro, 
permitindo maior profissionalização e previsibilidade 
nas finanças do IBCCRIM, modificando a priorização da 
perspectiva contábil/fiscal para financeira/gerencial.

Suporte gerencial e de controle e planejamento para as 
mudanças dos eventos EAD, em especial, para a nova 
configuração do Seminário 100% digital.

Apoio e participação no desenvolvimento do novo sistema 
financeiro e nova plataforma de recebimento, em fase final 
de implementação.

Sob coordenação do Núcleo Administrativo, revisão dos 
contratos com os principais fornecedores, buscando redução 
expressiva de valores e/ou abertura de processo para 
desenvolvimento de novas parcerias;

Fortalecimento de políticas de marketing, construídas em 
conjunto com o Núcleo de Comunicação, visando a facilitar 
a divulgação dos preços e produtos do IBCCRIM, incluindo 
oferecimento de descontos e criação de combos promocionais.
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Manutenção do 
IBCCRIM durante 
a pandemia
Mesmo antes da pandemia de covid-19 se alastrar pelo mundo, no fi nal 
de 2019 o Núcleo de Comunicação do IBCCRIM iniciou tratati vas com 
plataformas especializadas em ensino à distância (EAD) para ampliar 
o alcance dos cursos e eventos. A empresa escolhida foi a EADBOX, 
que permite que os estudantes inscritos assistam às aulas de onde e 
quando quiserem, além de organizar, em um único espaço, videoaulas, 
materiais complementares, provas online, acompanhamento de 
frequência e suporte especializado. 

Em dezembro de 2019, portanto, o IBCCRIM já estava preparado 
para os desafios trazidos pela pandemia do novo coronavírus, no 
ano seguinte. Não só os cursos (de extensão e livres) migraram 
para esta plataforma, mas também todas as inscrições para os 
Laboratórios de Ciências Criminais e Grupos de Estudos. 

Para além das dezenas de cursos livres e de extensão, o IBCCRIM 
também ampliou ati vidades on-line, promovendo inúmeros webinários, 
lives, Mesas de Estudos e Debates e aulas abertas. 

Com relação ao trabalho remoto da equipe do IBCCRIM, o Núcleo 
Administrati vo garanti u que o telefone do Insti tuto conti nuasse a 
funcionar durante toda a pandemia. Por meio de uma alteração da 
linha telefônica analógica para uma digital, possibilitou que o telefone 
do IBCCRIM pudesse ser atendido pelos funcionários remotamente. 
Também foram alugados computadores para funcionários, com acesso 
remoto a documentos e pastas arquivadas no servidor do IBCCRIM. 

4 mil
Inscritos em cursos 
EAD do IBCCRIM

+ de

Em 2020, pela primeira vez em 26 anos o Seminário Internacional de Ciências 
Criminais foi realizado na modalidade on-line devido à pandemia de covid-19

Foi enorme o desafi o de transpor para o ambiente digital um evento tradicional, 
que reúne anualmente mais de 900 pessoas de vários lugares do Brasil e do 
mundo que se encontram para trocar conhecimento, experiências e contatos.

No entanto, com a experti se acumulada com a produção, gravação e edição 
de cursos e eventos on-line, a estruturação do #seminario26 foi facilmente 
assimilada pela equipe do IBCCRIM que, com contribuições dos Núcleos e 
da Comissão Organizadora do 26º Seminário, construiu a plataforma digital 
IBCCRIM Play. 
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    Vire a Chave  
Podcast do IBCCRIM
Uma das propostas da gestão 2019-2020 era a produção de um 
podcast do IBCCRIM que discutisse temas  das ciências criminais 
com uma abordagem interdisciplinar. Idealizado pelo Núcleo de 
Comunicação desde o final de 2018, o Vire a Chave saiu do papel em 
julho de 2019, quando foi lançado o primeiro episódio nas principais 
plataformas de streaming, como Spotify, SoundCloud, Deezer, Apple 
Podcasts e PocketCast. 

Com mais de 7,4 mil seguidores no Spotify e mais de 40 mil 
ouvintes, o podcast Vire a Chave produziu 34 episódios ao longo 
de 2019 e 2020. 

O IBCCRIM firmou uma parceria com o estúdio Central3, em 
São Paulo, que por mais de seis meses sediou as gravações dos 
episódios do podcast. Com a pandemia de covid-19, as gravações 
passaram a ser feitas à distância, pelo programa Zoom.

O Vire a Chave tem dois formatos: o “convencional”, que até 
novembro de 2020 contava com 22 episódios lançados, e o “Explica”, 
com seis. O primeiro sempre traz para o debate dois ou mais 
convidados(as), entre pesquisadores(as), juristas, advogados(as) 
e ativistas, que discutem, a partir de múltiplos pontos de vista, 
temas atuais das Ciências Criminais. Já o formato Vire a Chave 
Explica conversa com apenas um especialista, que vai introduzir e 
explicar de forma didática e objetiva, conceitos e práticas jurídicas, 
correntes teóricas ou o funcionamento de instituições do sistema 
de justiça criminal.

9 mil ouvintes 

#1 - Genocídio da população negra
#2 - Política De Drogas
#3 - Plea Bargain e Pacote Anticrime
#4 - Sistema de Justiça, Orçamento Público e Desigualdades
#5 - Sistema Prisional Brasileiro
#6 - Violência contra mulheres e violência de gênero
#7 - Massacre do Carandiru
#8 - Colaboração premiada
#9 - Crime organizado
#10  - O que vem depois da prisão em 2ª instância?
#11 - Sistema de justiça juvenil
#12 - Fake news
#13 - Lei Anticrime
#14 - Covid-19 e sistema carcerário
#15 - Medida de segurança
#16 - Mídia e Direito Penal
#17 - Ditadura no Brasil: paralelos entre hoje e ontem
#18 - Polícia Militar
#19 - Abuso de autoridade
#20 - Por que é tão difícil fazer valer decisões do STF e STJ no Brasil?
#21 - A interferência da Justiça em cargos eletivos
#22 - Cárcere e direito de voto 
#23 - Trabalho escravo no Brasil de hoje

Episódios do Vire a Chave:

Explica #1 - STF, com Ministro Marco Aurélio Mello
Explica #2 - Caso Coaf, com Gustavo Badaró
Explica #3 - Processo Penal, com Jacinto Nelson de Miranda Coutinho
Explica #4 - Lawfare, com Rafael Valim
Explica #5 - Abolicionismo Penal, com Vera Malaguti
Explica #6 - Habeas Corpus, com Alberto Zacharias Toron
Explica #7 - Justiça Restaurativa, com Marina Dias
Explica # 8 - Revista Vexatória, com Débora Nachmanowicz

Episódios do Vire a Chave Explica:

Entrevista com Glenn Greenwald
Entrevista com Maria Elizabeth Queijo
Entrevista com Roberto Tardelli

Episódios especiais #seminario 25

17
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Em 2019, o IBCCRIM realizou a 25ª 
edição do Seminário Internacional de 
Ciências Criminais. 
Pela primeira vez, o evento contou com um tema que permeou toda a 
programação do Seminário: “As Ciências Criminais como resistência 
dos valores democráti cos”

Com mais de 1.100 parti cipantes, três patrocinadores-master, 56 
escritórios patrocinadores e três insti tuições patrocinadoras, o 
evento foi aprovado por 88% dos parti cipantes, de acordo com a 
pesquisa de sati sfação. 

A sessão de abertura do 25º Seminário Internacional foi realizada pelo 
jornalista e advogado Glenn Greenwald, fundador do The Intercept 
Brasil, que divulgou, em junho de 2019, as trocas de mensagens entre 
membros da Operação Lava Jato e do Judiciário.

Com grande repercussão na imprensa, a “Vaza Jato”, como a série de 
reportagens fi cou conhecida, foi debati da na audiência pública sobre 
politi zação do sistema de justi ça criminal, evento aberto e gratuito 
que compôs a programação do 25º Seminário do IBCCRIM e que 
contou com mais de 500 ouvintes presenciais e à distância.

Com a parti cipação de renomados especialistas e palestrantes 
internacionais, outro destaque do 25º Internacional de Ciências 
Criminais foi o debate qualifi cado de temas atuais e inovadores, 
como criptomoedas, fake news, lawfare e pornografi a de vingança, 
além de debates contemporâneos sobre Criminologia, Direito Penal 
e Processo Penal, que permearam temas caros ao IBCCRIM, como 
sistema prisional e seleti vidade do sistema de justi ça criminal.

Seminário 
Internacional
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A sessão de abertura do 25º Seminário Internacional foi realizada pelo 
jornalista e advogado 
Brasil, que divulgou, em junho de 2019, as trocas de mensagens entre 
membros da Operação Lava Jato e do Judiciário.

Com grande repercussão na imprensa, a 
reportagens fi cou conhecida, foi debati da na audiência pública sobre 
politi zação do sistema de justi ça criminal, evento aberto e gratuito 
que compôs a programação do 25º Seminário do IBCCRIM e que 
contou com mais de 500 ouvintes presenciais e à distância.

Com a parti cipação de renomados especialistas e palestrantes 
internacionais, outro destaque do 25º Internacional de Ciências 
Criminais foi o debate qualifi cado de temas atuais e inovadores, 
como criptomoedas, fake news, lawfare e pornografi a de vingança, 
além de debates contemporâneos sobre Criminologia, Direito Penal 
e Processo Penal, que permearam temas caros ao IBCCRIM, como 
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Em 2020, pela primeira vez em 26 anos 
o Seminário Internacional de Ciências 
Criminais foi realizado na modalidade 
on-line devido à pandemia de covid-19. 
Foi enorme o desafio de transpor para o ambiente digital um 
evento tradicional, que reúne anualmente mais de 900 pessoas de 
vários lugares do Brasil e do mundo que se encontram para trocar 
conhecimento, experiências e contatos. 

No entanto, com a expertise acumulada com a produção, gravação e 
edição de cursos e eventos on-line, a estruturação do #seminario26 
foi facilmente assimilada pela equipe de Comunicação que, com as 
contribuições do Núcleo de Educação e da Comissão Organizadora 
do 26º Seminário, construiu a plataforma digital IBCCRIM Play, junto 
com as empresas de T.I. e design contratadas para fazer o novo site 
do Instituto.

O evento digital manteve na programação dois formatos que 
marcam as edições do Seminário Internacional desde o início: 
palestras internacionais pela manhã e painéis temáticos à tarde, com 
grandes nomes nacionais das Ciências Criminais. Nesse sentido, as 
exposições com professores estrangeiros foram gravadas antes do 
evento, e disponibilizadas com legendas em português para todos os 
participantes, e os painéis foram realizados ao vivo, com possibilidade 
de interação entre participantes e palestrantes. Tal como um “Netflix 
das Ciências Criminais”, a plataforma IBCCRIM Play ficou no ar 
até o final do ano, garantindo que as pessoas inscritas no evento 
pudessem acompanhar os conteúdos da maneira que quisessem, 
vendo e revendo as palestras e os painéis favoritos.
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Além do conteúdo inédito do #seminario26, o IBCCRIM também 
disponibilizou, após rigorosa curadoria, dez palestras internacionais 
históricas de edições anteriores do evento. Inserimos no IBCCRIM 
Play conferências de Eugenio Raúl Zaff aroni, Claus Roxin, Carl Hart, 
Massimo Pavarini, Jesús Maria Silva Sánchez, Lolita Aniyar de Castro 
e outros docentes internacionais que já passaram pela programação 
do Seminário, como Boaventura Sousa Santos, Anabela Miranda 
Rodrigues, Jorge Figueiredo Dias e John A. E. Vervaele.

Mesmo on-line, a 26ª edição do Seminário Internacional garanti u a 
interação entre parti cipantes e convidados(as). Por meio de “crachás 
digitais”, com dados profi ssionais e acadêmicos dos inscritos(as), foi 

possível manter a troca de contatos durante o evento.

Com abertura de Sueli Carneiro e encerramento com Nilo Batista, 
o evento contou com mais de 1.000 inscritos, sem contar mais um 
ano de parceria com a Editora Tirant Lo Blanch, patrocinadora-
master do #seminario26. O Seminário também foi patrocinado por 
12 escritórios-master, 71 escritórios patrocinadores e 3 insti tuições 
patrocinadoras. 

Pela primeira vez, o evento contou com uma nova modalidade de 
parceria: o convênio universitário, que permite que universidades 
e faculdades concedam a seus estudantes acesso à programação 
completa e aos conteúdos exclusivos do Seminário. Nesta edição 
duas insti tuições de ensino, Introcrim e CEI, aderiram à parceria.

A  busca por novos fornecedores e as compras antecipadas, 
realizadas por meio do Núcleo Administrati vo, proporcionaram, 
pela primeira vez, a redução nas despesas do Seminário 
Internacional de 2019 e a superação dos desafi os no Seminário 
de 2020.

Evento aprovado por 93% dos participantes

Plataforma IBCCRIM Play aprovada por 91% 
dos usuários(as)
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Publicações 
e incidência 
acadêmica

Em 2020, os Núcleos de Publicações e Biblioteca do IBCCRIM foram 
unificados e seguem responsáveis pela produção contínua dos 
periódicos e livros do Instituto, pela administração e atendimento 
aos usuários(as) do acervo, bem como pela atualização constante da 
base de dados da Biblioteca IBCCRIM.

Reformulação e tradução das normas de publicação, 
padronizando os processos de avaliação com base nas 
melhores práticas e critérios técnicos reconhecidos por 
toda a comunidade internacional de editoração científica.

Com o novo site IBCCRIM foi possível criar um campo on-
line de submissão de artigos para todos os periódicos do 
Instituto.

Ampliação da tomada de preços com prestadores de 
serviços para reduzir custos, mas manter a qualidade das 
publicações. Mudança na embalagem de envio para os 
associados, modernizando, gerando economia e dando 
maior visibilidade ao produto exclusivo para associados(as).

Aprimoramento dos sistemas de controle e organização 
interna, gerando métricas de avaliação qualitativa da 
produção do IBCCRIM.

Ampliação de colaboradores de fora de São Paulo em 
todas as publicações,  consolidando o processo contínuo 
de nacionalização do IBCCRIM.

Realização de dois concursos de seleção de dissertações 
e teses para publicação. (Concurso de Monografias em 
Ciências Criminais e Chamada Temática)

Produção de dossiês temáticos especiais para Boletim 
IBCCRIM, RBCCRIM e Revista Liberdades.
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Revista Brasileira de 
Ciências Criminais

Estrato A1 na 
CAPES/Qualis

Publicada há mais de 25 anos, a RBCCRIM é produzida pelo 
IBCCRIM e comercializada em parceria com a editora Revista dos 
Tribunais. A publicação é mensal e traz pareceres e arti gos sobre 
dogmáti ca jurídica e sua integração com os diversos campos das 
Ciências Criminais, como criminologia, políti ca criminal, antropologia 
e psicologia. Ela está indexada em bases de dados online nacionais 
e internacionais.

Produção de quatro dossiês temáti cos, entre as 24 edições 
dos dois anos:

“Provas no processo penal” – RBCCRIM nº 156 (jun./2019)

“Sistema de justi ça juvenil em perspecti va comparada: 
discussões teóricas para o desenvolvimento de uma doutrina 
especializada” – RBCCRIM nº 158 (ago./2019)

“Prerrogati vas da advocacia e processo penal” – RBCCRIM nº 
159 (set./2019)

“Direito Penal Comparado: Parte Geral” – RBCCRIM nº 177 
(abr./2021)

Ampla circulação de chamadas de pareceristas e de 
novos artigos para fluxo contínuo e editais temáticos 
de 2019 e 2020;

Total de arti gos recebidos/analisados em 2019 e 2020: 624;

Total de arti gos publicados: 268 de autoras e 
autores brasileiros, além de outros 34 assinados por 
pesquisadores(as) internacionais (Alemanha, Dinamarca, 
Argenti na, Chile, Espanha, EUA, Itália, Portugal, Países 
Baixos e Reino Unido);

Aproximadamente 450 avaliadores(as) compondo o corpo 
de pareceristas;

Média de 500 exemplares impressos por mês;

Principais ações em 2019 e 2020:
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Boleti m IBCCRIM
Primeiro periódico criado pelo IBCCRIM em 1992, o Boleti m é 
distribuído mensalmente a todos os associados e associadas e é 
disponibilizado também na versão digital. A publicação traz arti gos 
cientí fi cos e um ementário de jurisprudência dos principais tribunais 
do país, além da coluna permanente “Cortes internacionais e suas 
decisões comentadas”, inaugurada em 2019.

Em 2019, o Boleti m foi completamente reformulado, com a 
adoção de um novo design gráfi co e capas temáti cas ilustradas 
em cada número. As folhas na versão impressa passaram a 
ser grampeadas, disponibilizando um formato muito mais 
agradável à leitura. 

O caderno de jurisprudência teve a sua curadoria cientí fi ca 
aprimorada e passou a contar com uma coluna permanente 
“Cortes internacionais e suas decisões comentadas.”, na qual 
é possível encontrar comentários qualifi cados de importantes 
decisões de repercussão internacional;

Em 2019, foram publicadas duas edições especiais sobre 
o Pacote Anti crime, de conteúdo aberto e gratuito, com 
contribuições de alto nível para o debate público em torno do 

Estrato CAPES/Qualis B5 nas de Ciência Políti ca e Relações 
Internacionais; Interdisciplinar; Ciência Políti ca e Sociologia;

Total de arti gos recebidos/analisados: aproximadamente 400;

Total de arti gos publicados: 238;

Média de 3,2 mil exemplares impressos por mês;

Foram consolidadas as normas de publicação baseadas nas 
melhores práti cas internacionais de seleção e análise de 
trabalhos cientí fi cos;

Aproximadamente 200 pareceristas contribuindo com 
avaliações em fl uxo contí nuo.

polêmico, à época, projeto de lei. O primeiro número trouxe 
arti gos de mestres(as) e doutores(as) e o segundo, apenas de 
doutores(as). Foram recebidos cerca de 120 arti gos sobre o 
tema para análise. 

As duas edições especiais do Boleti m foram distribuídas entre 
senadores(as) e deputados(as) federais durante a discussão do 
Pacote Anti crime no Congresso Nacional;

Uma vez sancionada a Lei Anti crime, o Boleti m IBCCRIM 
publicou duas novas edições em 2020 dedicadas à análise da 
Lei nº 13.964, ambas com acesso aberto e gratuito. 

agradável à leitura. agradável à leitura. agradável à leitura. 
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Revista Liberdades
A Revista Liberdades é a publicação digital e gratuita do IBCCRIM. 
Semestral, é marcada pela transversalidade dos temas, trazendo 
entrevistas, contos e resenhas, além de arti gos e pareceres sobre 
direitos humanos, criminologia, direito penal e políti ca criminal.

Em 2020, por deliberação da diretoria executi va, a Revista foi 
temporariamente suspensa diante da necessidade de estabelecer 

Conteúdos multi mídia;
3 entrevistas publicadas;
34 arti gos publicados;
3 resenhas
2 contos;
1 parecer.

um planejamento fi nanceiro e sustentável para as publicações. Ela 
foi retomada rapidamente, com novas parcerias, com os professores 
Bruno Cavalcante Leitão Santos e Francisco de Assis de França 
Júnior. A últi ma edição da Liberdades foi publicada em julho de 2020.

Principais ações 
em 2019 e 2020:

24
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Monografi as IBCCRIM
A coleção de monografi as do IBCCRIM é distribuída gratuitamente 
e disponibilizada no formato digital para todos os associados e 
associadas do Insti tuto. 

Em 2019 e 2020, a seleção dos trabalhos de pós-graduação aconteceu 
por meio do tradicional Concurso de Monografi as do Insti tuto, que 
chegou à 24ª edição em 2020, e também pela chamada temáti ca, 
que recebeu trabalhos que abordavam os seguintes eixos temáti cos: 

Interseccionalidade e crime; 

Violência, segurança e políti ca criminal; 

Democrati zação do sistema de justi ça criminal: processo e 
direitos fundamentais; 

Corrupção e judicialização da políti ca na América Lati na.

Principais ações em 2019 e 2020:

2019:

1º lugar: “Pessoa afeita ao crime”: Criminalização de travesti s e os 
discursos do Tribunal de Justi ça de São Paulo – Victor Siqueira Serra 
(IMPRESSA E DIGITAL)

2º lugar: Mulheres encarceradas: cruzamentos entre redes familiares 
e redes prisionais – Natália Cristi na Costa Marti no (DIGITAL)

3º lugar: Imagens de ideologia puniti va: Uma análise de discurso críti ca 
do movimento Brasil Livre – Samuel Silva Borges (DIGITAL)

2020:

1º lugar: “O Flagrante Ganha Voz?”: Os signifi cados da presença da 
pessoa presa nas audiências de custódia no estado de São Paulo – 
Fabio Lopes Toledo (IMPRESSO E DIGITAL)

2º lugar: A Justi ça Da Polícia: As Mortes De Civis Em Operações 
Policiais Na Perspecti va Da Polícia Militar da Bahia - Frederico 
Fagundes Soares (DIGITAL)

3º lugar: Concurso De Crimes, De Normas E A Autolavagem No Direito 
Penal Brasileiro – João Carlos Gonçalves Krakauer Maia (DIGITAL)Concurso de Monografi as Penal Brasileiro – João Carlos Gonçalves Krakauer Maia (DIGITAL)
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2019:

1.  Entre leis, práti cas e discursos: Justi ça juvenil e recrudescimento 
penal – Flora Sartorelli Venâncio de Souza (DIGITAL)

2.  Não cause, concilie: os senti dos das práti cas de conciliação em um 
Centro Judiciário de Solução de Confl itos e Cidadania em Campinas 
– SP – Elizabete Pellegrini Garcia (DIGITAL)

3. Delação Premiada: Limites Consti tucionais à confi abilidade e 
colaboração – Jamila Monteiro Sarkis (DIGITAL)

2020:

1º lugar: Oralidade e Contraditório no Processo Penal Brasileiro: Em 
Busca da Superação da Tradição Inquisitorial - Marcos Eugênio Vieira 
Melo (DIGITAL)

2º lugar: As Investi gações Internas No  Âmbito Do Criminal Compliance 
E Os Direitos Dos Trabalhadores: considerações sobre a possibilidade 
de investi gar e a transferência de informações para o processo penal 
– Anna Carolina Canestraro (DIGITAL)

3º lugar: Como juízas mulheres julgam mulheres pelo tráfi co de drogas: 
discursos criminológicos reforçando privilégios e silenciamentos na 
cidade do Rio de Janeiro – Luciana Costa Fernandes (DIGITAL)

Chamadas Temáti cas
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Publicações especiais

Em 2019, o IBCCRIM, em parceria com 
o Insti tuto Baiano de Direito Processual 
Penal e a editora Tirant Lo Blanch, lançou 
a coletânea de arti gos sobre o Pacote 
Anti crime. A publicação é digital e está 
disponível para associados e associadas no 
site do IBCCRIM.

Em 2019 foi realizada a terceira edição do 
curso gratuito “O Atendimento das mulheres 
em situação de violência domésti ca e 
de gênero”, desti nado a advogados e 
advogadas e feito em parceria com o 
Insti tuto Avon. O curso contou com mais 
de 1.000 pessoas inscritas e rendeu uma 
publicação digital inti tulada “Caminhos 
contra a violência domésti ca e de gênero: 
Relatos, Aprendizagens e Afetos”, publicada 
em março de 2020 e disponível no site do 
IBCCRIM com acesso aberto e gratuito.

Em 2019 foi realizada a terceira edição do 
curso gratuito “O Atendimento das mulheres 
em situação de violência domésti ca e 
de gênero”, desti nado a advogados e 
advogadas e feito em parceria com o 
Insti tuto Avon. O curso contou com mais 
de 1.000 pessoas inscritas e rendeu uma 
publicação digital inti tulada 
contra a violência domésti ca e de gênero: 
Relatos, Aprendizagens e Afetos”,
em março de 2020 e disponível no site do 
IBCCRIM com acesso aberto e gratuito.

O livro “A Pesquisa Jurídico-Criminal no 
Estado de Alagoas”, resultado de cinco anos de 
parceria entre o Centro Universitário CESMAC 
e o Laboratório de Ciências Criminais do 
IBCCRIM em Maceió, foi lançado no começo 
de 2020. A publicação é uma coletânea de 
trabalhos desenvolvidos ao longo da parceria 
e aponta novos caminhos para uma melhor 
compreensão de questões criminais alagoanas. 
O livro foi organizado por integrantes da 
Coordenação Estadual do IBCCRIM em 
Alagoas: Bruno Cavalcante Leitão Santos, 
Francisco de Assis de França Júnior, Hugo 
Leonardo Rodrigues Santos, Mirna Ludmila 
Lopes Castanha. 

trabalhos desenvolvidos ao longo da parceria 
e aponta novos caminhos para uma melhor 
compreensão de questões criminais alagoanas. 
O livro foi organizado por integrantes da 
Coordenação Estadual do IBCCRIM em 
Alagoas: Bruno Cavalcante Leitão Santos, 
Francisco de Assis de França Júnior, Hugo 
Leonardo Rodrigues Santos, Mirna Ludmila 
Lopes Castanha. 

O Jornal de Ciências Criminais foi uma revista eletrônica, de conteúdo 
aberto, dedicada à análise dogmáti ca de problemas concretos nas 
áreas do Direito Penal e do Direito Processual Penal. A segunda edição 
foi lançada em junho de 2019, com 10 arti gos inéditos e disponíveis 
para qualquer pessoa interessada. No entanto, em 2020, a publicação 
foi temporariamente suspensa diante da necessidade de estabelecer 
um planejamento fi nanceiro e sustentável para as publicações.

JCC
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Biblioteca

Bibliotecas têm vida, ainda que silenciosa. Entre 2019 e 2020, 
a Biblioteca do IBCCRIM contou com muito movimento, apesar 
da interrupção abrupta da rotina em 2020 devido à pandemia. 
Foi necessário reestruturar a dinâmica de trabalho para manter 
o atendimento em intervalo de tempo maior e exclusivamente à 
distância (on-line), com idas ocasionais ao acervo físico (uma vez por 
mês), resguardadas as condições de segurança necessárias para com 
os funcionários.

A adaptação foi célere e contou com uma sensível compreensão dos 
usuários que aderiram à nova forma de atendimento sem qualquer 
relutância, permitindo à equipe da Biblioteca entregar o melhor 
atendimento possível em face de tais circunstâncias.

Com um grande plano de revitalização proposto pelo Departamento 
da Biblioteca, somado à rotina de permanente renovação do acervo, 
foram colocadas em movimento quatro grandes iniciativas:

Campanha de doação de títulos para o IBCCRIM junto a 
editoras;

Levantamento do inventário de obras; 

Biblioteca Cidadã: iniciativa quinzenal que permitia o 
acesso aberto e gratuito ao acervo para qualquer pessoa 
interessada. 

 + 500 pessoas inscritas em 2019
Biblioteca Convida: debate com autores e autoras de obras 
sobre Ciências Criminais recém-lançadas
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Composição do acervo
A organização do acervo baseou-se em normas internacionais de 
catalogação, além de assuntos indexados pelos termos contidos do 
Vocabulário Básico Controlado, de autoria do IBCCRIM, e inseridos 
na base de dados do software SophiA, plataforma de consulta on-line 
do acervo. 

O acervo da Biblioteca é formado basicamente por aquisições e 
doações de obras. As aquisições seguem as diretrizes de formação 
de acervo especializado aliadas às sugestões de compras feitas por 
associados(as), membros da diretoria e da coordenação, além de buscas 
na Internet de lançamentos e novidades na área. As doações de livros 
são feitas por autores(as), entidades, membros da diretoria e editoras. 

Adotando uma política de renovação constante do acervo, a Biblioteca, 
por falta de espaço físico, não incorpora mais de um exemplar de cada 
título, portanto, para cada livro duplicado que é inserido na biblioteca, 
o exemplar mais antigo é doado.

Durante a gestão, a Biblioteca seguiu com os processos adotados na 
gestão anterior, mantendo a campanha de doações para o acervo e os 
programas de incentivo à leitura e participação dos usuários.

Crescimento do Acervo
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Livro

Capítulo de livro

Vídeo Digital
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12.249

637

336

9.356

32

138

52.994

277

2.884

0

07

567

04

15

3.787

2018 2019 2020 Crescimento

Estatísticas de utilização da Biblioteca 
(jan/2019 a nov/2020)

Consulta Terminal Web Acessos

7h às 12h

12h às 18h

18h às 22h45

22h45 às 7h

Total 

28.916

61.293

35.035

14.953

140.197
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 Circulação

Aquisições

1. Delação/ Colaboração premiada
2. Lavagem de Dinheiro
3. Feminicídio
4. Acordo de não persecução penal
5. Criminologia
6. Compliance
7. Pacote Anticrime
8. Cadeia de Custódia
9. Organização criminosa
10. Justiça restaurativa
11. Investigação defensiva
12. Cegueira deliberada
13. Plea bargain
14. Drogas
15. Direito penal do inimigo
16. Violência doméstica
17. Corrupção
18. Prova ilícita
19. Tribunal do júri
20. Execução penal

20 assuntos mais 
consultados:Empréstimo local 6.839

Compras

Doações

82

162



Relatório de Gestão 2019 | 2020 31

Comunicação 
e tecnologias
Por ser um Instituto nacional, com representação em todos os estados 
do país, o IBCCRIM em 2019 e 2020 afinou sua comunicação com 
associados e associadas, com a imprensa e com o público em geral, 
interessado nas temáticas trabalhadas pelo Instituto.

Esse esforço pode ser verificado nos números das redes sociais, de 
menções do IBCCRIM na imprensa e também nas métricas de ouvintes 
de seu mais novo projeto, o podcast Vire a Chave, lançado em 2019.

Além disso, o IBCCRIM investiu em uma nova plataforma para cursos 
EAD e atualizou em 2019 a maneira de promover cursos à distância, 
possibilitando que alunos e alunas possam assistir às aulas em seu 
próprio tempo.

Além de dar suporte a todos os outros Núcleos do IBCCRIM, elaborando 
conteúdos sobre projetos, eventos, publicações e iniciativas do 
Instituto, o Núcleo de Comunicação durante os anos de 2019 e 2020 
conseguiu tirar do papel um desejo antigo, que atravessou gestões 
anteriores: a completa reformulação do site e do sistema de eventos.
Em um esforço coletivo com demais Núcleos, a Comunicação 
encabeçou o processo de modernização do site do IBCCRIM, que 
contou com alterações robustas em toda a interface, desde o sistema 
de cursos e eventos, passando pela leitura dos periódicos do Instituto 
até o momento da associação.

Principais ações em 2019 e 2020:

Site IBCCRIM

O novo site do IBCCRIM foi remodelado a partir de um processo 
de escuta dos Núcleos do IBCCRIM e de membros da gestão, que 
contribuíram com sugestões e indicações de melhoria em cada área. 
A partir desse mapeamento com as equipes, foi estruturada uma nova 
plataforma, concluída em março de 2020. 

A nova interface deu mais destaque e visibilidade para o campo 
institucional do IBCCRIM, apresentando com mais detalhes a 
composição completa da gestão, a história de fundação e a trajetória 
do Instituto até os dias atuais. Também publicizou os integrantes 
dos Departamentos temáticos e toda a equipe de adjuntos das 
Coordenações Estaduais do IBCCRIM, criando e-mails para contato 
em todos os estados do país. 

Outra mudança importante trazida pelo site foi a página de 
Associação, que agora conta com todos os benefícios em integrar o 
IBCCRIM de forma mais clara e em destaque fixo na home do site, 
com acesso direto às categorias e aos valores de associação e ao 
procedimento de se registrar como associado(a). A nova plataforma 
também reestruturou a Área do Associado(a), que permite ao usuário 
a alteração de seus dados cadastrais e também facilita o acesso direto 
aos serviços do IBCCRIM, como Biblioteca e Publicações. Em 2021 
será possível também alterar no próprio site a forma de pagamento 
de associação e emitir diretamente por lá a segunda via do boleto 
-- demandas mapeadas há tempos pelo setor de Associados e que 
finalmente serão implementadas.
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O novo site também criou seções separadas para cada eixo do Núcleo 
de Atuação Políti ca, facilitando a busca por documentos, uma das 
principais demandas apresentada para o Núcleo de Comunicação 
durante o processo de reestruturação.

A página da Biblioteca do IBCCRIM também contou com melhorias 
signifi cati vas, incorporando ao site funcionalidades antes presentes 
apenas no sistema de busca do acervo digital, como indicações para 
novas aquisições, e um campo sempre atualizado de novas obras 
adquiridas.

O novo site também criou seções separadas para cada eixo do Núcleo 
de Atuação Políti ca, facilitando a busca por documentos, uma das 
principais demandas apresentada para o Núcleo de Comunicação 
durante o processo de reestruturação.

A página da Biblioteca do IBCCRIM também contou com melhorias 
signifi cati vas, incorporando ao site funcionalidades antes presentes 
apenas no sistema de busca do acervo digital, como indicações para 
novas aquisições, e um campo sempre atualizado de novas obras 
adquiridas.

Se antes era necessário criar hotsites para divulgar alguns cursos 
do IBCCRIM, com o novo site todos os cursos ganharam “páginas 
próprias”, com seções específi cas para corpo docente (que conta com 
foto dos professores(as) e a respecti va qualifi cação), além de um fi ltro 
por ti po de evento -- curso livre, de extensão, internacional, Mesa de 
Estudos e Debates, Laboratórios ou GEAs. A nova página de eventos 
também conta com uma apresentação mais objeti va dos cursos, 
com a identi dade visual de cada um à mostra na página, facilitando a 
identi fi cação para os usuários que acessam o curso via redes sociais. 
Nesta página também há um calendário mensal com as ati vidades 
previstas para o período. 
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Na área de Publicações foi implementado um sistema de envio de 
artigos direto pelo site, além do aprimoramento na apresentação e 
na leitura dos textos na plataforma digital. Assim como na página de 
eventos, a seção dos periódicos também dá bastante destaque às 
artes das capas e dos logos, reforçando a identidade visual de cada 
publicação. 

No site antigo, as notícias do IBCCRIM não tinham destaque em lugar 
algum da plataforma. Agora, com a nova interface, todos os textos 
sobre as atividades e iniciativas do Instituto ganharam visibilidade, 
inclusive na home do site, ampliando o alcance das ações promovidas 
pela entidade. A TV IBCCRIM também ganhou lugar de destaque 
na nova plataforma, com diversos vídeos de cursos, eventos e lives 
disponíveis para associados e associadas.

O site antigo ainda segue no ar e funciona como uma espécie de 
repositório de documentos antigos, que estão sendo pouco a pouco 
transferidos para a nova interface. 

 Dados de acesso ao novo site IBCCRIM:

129 mil pessoas acessaram o site do IBCCRIM no período de junho 
a outubro de 2020, o que dá em média 25 mil acessos mensais. 
Os dados diferem do período anterior analisado, pois com o novo 
site houve um reajuste nos sistemas de análise e uma quebra na 
obtenção dos dados. Contudo, no período de cinco meses observa-
se um crescimento nas taxas de acesso ao site, sendo o portal do 
Instituto uma das principais portas de entrada para o trabalho 
desenvolvido pelo IBCCRIM.
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Lives, Mesas de Estudos e Debates e 
aulas abertas: IBCCRIM 100% on-line
Com a pandemia de covid-19, a demanda por lives e debates com 
transmissão ao vivo na internet aumentou signifi cati vamente em 
diversos setores. Com o IBCCRIM não foi diferente. 

Nesse senti do, além da divulgação das ati vidades, o Núcleo de 
Comunicação ofereceu  suporte técnico e parti cipou da organização 
de todos os webinários, lives, debates ao vivo e reuniões, incluindo a 
quarta edição do Congresso de Pesquisa em Ciências Criminais e as 
Mesas de Estudos e Debates. Foram mais de 30 iniciati vas realizadas 
online entre março e outubro de 2020. 

Conheça algumas das iniciati vas:
Covid-19 e prisões pelo mundo
Covid-19 e prisões nas Américas
Covid-19: Efeitos da pandemia no sistema socioeducati vo
Webinário “Os direitos das pessoas indígenas em confl ito com a lei” 
Webinário - “Revista Vexatória”

Como forma de ampliar as discussões trazidas pelos cursos do 
Insti tuto, o IBCCRIM promoveu aulas abertas gratuitas, com 
transmissão ao vivo nas redes sociais, com a parti cipação de 
grandes nomes que integram o corpo docente dos cursos. 
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Cursos e eventos 
IBCCRIM
O IBCCRIM realiza cursos e eventos em todo o Brasil, trazendo 
especialistas, juristas, pesquisadores(as) e ativistas nacionais e 
internacionais para debater temas atuais sobre as Ciências Criminais. 
Sempre com um olhar transversal, os eventos e cursos do Instituto são 
marcados pela interdisciplinaridade, compreendendo que as Ciências 
Criminais são um campo do conhecimento construído por diversas 
disciplinas e saberes.

Comprometido com a disseminação e democratização do 
conhecimento, o IBCCRIM realiza debates gratuitos e desenvolve 
programas de extensão universitária, por meio de formações, eventos, 
cursos e grupos de estudos sobre criminologia, direitos humanos, 
política criminal e direito penal.

Ampliação da estrutura EAD do IBCCRIM
A chegada da pandemia de covid-19 no Brasil alterou radicalmente as 
dinâmicas de trabalho de todos os Núcleos do IBCCRIM, sobretudo 
o de Comunicação e o de Educação, que tiveram que migrar todos os 
cursos presenciais para o formato exclusivamente on-line. 

Nesse sentido, a gestão criou, no início de 2020, o Departamento de 
EAD, responsável por elaborar cursos disponíveis apenas no formato 
on-line. Até o início dos trabalhos com a plataforma EADBOX, as 
aulas presenciais, ministradas na sede do IBCCRIM, em São Paulo, 
eram transmitidas ao vivo pela internet para inscritos na modalidade à 
distância, impossibilitando, para efeitos de computação de presença, 
que pessoas pudessem assistir ao conteúdo em horários diferentes do 

da aula ao vivo. Esse era um obstáculo para a venda de cursos, uma 
vez que potenciais alunos(as) não poderiam acompanhar as aulas 
naquele momento ou horário específico. Portanto, muito antes da 
pandemia alcançar o país, a demanda por cursos efetivamente EAD 
já existia.

Vinculado aos Núcleos de Comunicação e Educação, o novo 
Departamento, em colaboração com membros da Diretoria e 
Conselho Consultivo, propôs novos temas para cursos 100% 
EAD, que foram produzidos, gravados e editados pela equipe de 
Comunicação, que passou a ter uma maior participação na produção 
dos cursos. 

A implementação desse novo Departamento trouxe recursos 
importantes para o Instituto e, como consequência da ampliação dos 
cursos, foi necessária a contratação de prestadoras de serviço para 
auxiliar os Núcleos de Comunicação e Educação durante a gravação 
e edição das vídeoaulas e também com a gestão de inscrições e 
alunos(as) na plataforma EAD. 

Em 2020, também foi criada uma divisão mais clara entre os cursos, 
uma vez que a pandemia transformou todos em EAD. Nesse sentido, 
os cursos foram divididos em duas categorias distintas: cursos livres 
(com carga horária menor, até 8 horas) e cursos de extensão, com 
carga horária acima de 8 horas.

Cursos livres e de curta duração lançados 
pelo IBCCRIM

Pela primeira vez na história do Instituto foi lançado no final de 2019 
um calendário unificado de cursos para o 1º semestre do ano seguinte. 
Assim, pessoas interessadas nos cursos de extensão do IBCCRIM 
puderam se programar, inclusive financeiramente, com antecedência.
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O IBCCRIM, em parceria com a Escola Superior de Advocacia 
da Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional São Paulo (ESA/
OAB-SP), promoveu em 2020 um Curso de Especialização em 
Criminologia. Com 13 módulos temáti cos, a pós-graduação tem 
carga horária de 450 horas e acontecerá entre setembro de 
2020 a junho de 2022. Presencial, o curso conta com 32 alunos. 

Departamento IBCCRIM - COIMBRA:
Celebrando mais dois anos de uma anti ga parceria com a Universidade 
de Coimbra, o IBCCRIM realizou quatro cursos internacionais em 
2019 e 2020:

2020 a junho de 2022. Presencial, o curso conta com 32 alunos. 
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Concessão de Bolsas de Estudos:

Além do calendário de cursos, o IBCCRIM também unificou o processo 
seletivo de bolsas de estudos integrais. Dividido por semestre, o edital 
contemplou cursos de extensão, cursos livres, Seminário Internacional 
de Ciências Criminais e cursos internacionais em parceria com 
Coimbra. 

O Departamento de Concessão de Bolsas de Estudos e 
Desenvolvimento Acadêmico reservou 50% de vagas para pessoas 
pretas, pardas ou indígenas, 10% para pessoas trans ou travestis, 10% 
para egressos(as) do sistema prisional e 10% para advogados(as) que 
comprovadamente atuem com direitos humanos. Os outros 20% das 
vagas foram destinadas para pessoas em vulnerabilidade econômica. 
Toda a seleção priorizou pessoas de fora do eixo Sul-Sudeste.

No âmbito interno, foi implementada a política de bolsas “Esperança 
Garcia”, que garantiu acesso aos cursos promovidos pelo Instituto 
para mulheres negras e pessoas trans de qualquer gênero que 
atuam como coordenadoras chefe ou coordenadoras-adjuntas nos 
departamentos e coordenações estaduais. A medida foi capitaneada 
pelo Departamento de Ações Antidiscriminatórias -- criado em 2019, 
no início desta gestão.

Vale lembrar também que a composição do Departamento responsável 
pelas políticas de bolsas de estudos é composta majoritariamente por 
ex-bolsistas do IBCCRIM.

Número de inscrições no processo seletivo de bolsas de estudos:

2019 - 328 candidatos(as)
2020 - 466 candidatos(as)

Departamento de Iniciação Científica: 

O Departamento de Iniciação Científica deu sequência ao projeto 
de expansão do Laboratório de Ciências Criminais, iniciativa voltada 
para estudantes de graduação. Em 2020 foi intensificado o contato 
as Coordenações Estaduais do IBCCRIM para que soubessem 
implementar o projeto em mais cidades.

Aracaju (SE), 
Arapiraca (AL) 
Baixada Fluminense (RJ)
Belém (PA) 
Brasília (DF) 
Belo Horizonte (MG) 
Caruaru (PE) 
Curitiba (PR) 
Campo Grande (MS) 
Ipatinga (MG) 
Maceió (AL) 
Mogi das Cruzes (SP) 

Palmeira dos Índios (AL) 
Porto Alegre (RS) 
Recife (PE) 
Rio Branco (AC) 
Rio de Janeiro (RJ) 
São Bernardo do Campo (SP) 
São Luís (MA) 
São Paulo (SP) 
Salvador (BA) 
Teresina (PI) 
Uberaba (MG)
Vale dos Sinos (RS).

Estados Participantes



Relatório de Gestão 2019 | 2020 41

Departamento de Grupo de Estudos “Ciências 
Criminais e Direitos Humanos” (GCCrimDH):

A coordenação do GCCrimDH manteve em 2019 as ati vidades em 
São Paulo. Os encontros mensais ocorreram na sede do IBCCRIM 
e disponibilizaram materiais para a leitura, além de contar com a 
parti cipação professores(as) convidados(as). Além disso, promoveu um 
evento especial aberto com líderes de movimentos sociais. 

A ampliação do Grupo de Estudos para outros estado do país começou 
em 2020 e a coordenação implementou edições do GCCrimDH na 
Baixada Fluminense (RJ), Maceió (AL) e Porto Alegre (RS). Com a 
pandemia, os encontros acontecem de forma on-line.

Em 2020, o Departamento promoveu o Simpósio Regional do 
Laboratório de São Paulo e o Simpósio Nacional de Iniciação Cientí fi ca 
com a parti cipação das(os) estudantes das turmas de 2018 e 2019. Nos 
dois eventos, realizados on-line e com transmissão ao vivo pelas redes 
sociais do IBCCRIM, os autores e as autoras dos melhores trabalhos 
selecionados pelas Coordenações dos Laboratórios puderam expor as 
pesquisas para outros alunos(as) e demais coordenadores(as). 

Departamento de Grupo de Estudos Avançados 
(GEA): 

A equipe de coordenadoras(es) do GEA expandiu a iniciati va para 
nove novas localidades em 2019. No ano seguinte, a Coordenação 
avançou com a nacionalização do GEA, que chegou a 14 cidades. Com 
encontros mensais, cada GEA discute diferentes temas dentro das 
Ciências Criminais. Conheça as temáti cas discuti das pelos Grupos em 
2019 e 2020:

A Questão Criminal em Alagoas 
Autoritarismo e Sistema Penal 
Criminologias Críti cas 
Economia Políti ca da Prisão no Brasil
Economia Políti ca da Pena 
Epistemologia do Direito Penal Econômico
Escolas Penais 
Fundamentos da Criminologia 
Sistema Penal e Necropolíti ca
Sistemas Processuais 
Surveillance 
Teorias do Delito
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Baixada Fluminense (RJ), Maceió (AL) e Porto Alegre (RS). Com a 
pandemia, os encontros acontecem de forma on-line.



Relatório de Gestão 2019 | 2020 42

Edições do GEA em 2019 e 2020:

O Departamento de Iniciação Científica deu sequência ao projeto 
de expansão do Laboratório de Ciências Criminais, iniciativa voltada 
para estudantes de graduação. Em 2020 foi intensificado o contato 
as Coordenações Estaduais do IBCCRIM para que soubessem 
implementar o projeto em mais cidades.

Belém (PA) 
Belo Horizonte (MG) 
Campo Grande (MS)
Caxias do Sul (RS) 
Criciúma (SC) 
Curitiba (PR) 
Maceió (AL) 

Palmas (TO) 
Porto Alegre (RS) 
Ribeirão Preto (SP) 
Rio de Janeiro (RJ)
Salvador (BA)
São Luís (MA)
São Paulo (SP)

@ibccrim.grupos: A coordenação dos Departamentos de 
Iniciação Científica, do  GCCrimDH e do GEA se engajaram 
em 2020 e criaram a conta no Instagram “Grupos de Pesquisa 
e Extensão do IBCCrim”, com informações sobre atividades 
promovidas nas localidades. Além disso, promoveram o curso 
“Capacitação de Método e Metodologia” – que está disponível 
para as(os) estudantes das iniciativas na plataforma do EADBOX.

Departamento de Mesas de Estudos e Debates

As Mesas de Estudos e Debates do IBCCRIM são eventos abertos 
e gratuitos que trazem pesquisadores(as), operadores(as) do direito, 
juristas e ativistas para debater temas atuais da criminologia, direitos 
humanos, política criminal e direito penal. 

Historicamente realizadas na modalidade presencial, em São Paulo, 
e com transmissão ao vivo pela internet, em 2020, em razão da 
pandemia, as Mesas de Estudos e Debates migraram para o formato 
exclusivamente on-line. 

As edições de 2019 e 2020, disponíveis no YouTube do IBCCRIM, 
abordaram as seguintes temáticas:

2019

Desafios da proteção do meio ambiente pelo Direito: exploração do 
solo e responsabilização pelos desastres mineradores

Defesa Social e Segurança Pública: perspectivas para as políticas 
públicas de segurança no Brasil de hoje

Estados Participantes
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Violência estatal

40 Anos da Lei da Anistia

Experiências do cárcere: Brasil e Inglaterra

Pacote Anticrime: impactos na política criminal brasileira

2020

Tecnologia e construção da masculinidade: expressões de violência 
na era da conectividade.

Violência doméstica em período de isolamento social.

Pessoas trans no sistema prisional brasileiro: cisnormatividade 
e violação de direitos

Crimes de Responsabilidade de Presidente da República

Em parceria com a OAB-SP, o IBCCRIM também promoveu em 
2020 os seguintes debates on-line e gratuitos: 

A implementação do juiz de garantias
Acordo de não persecução penal
A Lei 13.964/2019: Execução Penal e Sistema carcerário
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Parceria Projeto Avon

Em 2019, o IBCCRIM, em parceria com o Instituto Avon, promoveu 
o curso “O atendimento das mulheres em situação de violência 
doméstica e de gênero”. Com 35 participantes presenciais e 500 à 
distância, esta edição do curso também contou com um complemento: 
a publicação digital “Caminhos contra a violência Doméstica e de 
Gênero: Relatos, aprendizagens e afetos”, editada em conjunto com o 
Núcleo de Publicações do IBCCRIM. 

Além disso, o IBCCRIM também promoveu  o Concurso Cultural 
“Mulheres ativistas contra a violência doméstica e de gênero”, que 
selecionou 10 pessoas para participar do 25°seminário Internacional 
de Ciências Criminais. Além das cinco de São Paulo, outras cinco 
ativistas de outras localidades foram selecionadas, e o IBCCRIM 
custeou passagens e hospedagem durante o evento em 2019. 

Considerando o cenário de pandemia, no qual muitas mulheres 
sofreram com a violência doméstica, em 2020 o IBCCRIM relançou 
na modalidade EAD curso “O atendimento das mulheres em situação 
de violência doméstica e de gênero” e abriu 3 mil vagas gratuitas, que 
se esgotaram em menos de 48 horas.

Núcleo de Pesquisa 

Há mais de dez anos, a União de Mulheres de São Paulo em parceria 
com o IBCCRIM promovem o projeto “Maria, Marias”. A iniciativa 
promove formações interdisciplinares sobre direitos das mulheres 
voltadas para lideranças comunitárias de bairros paulistanos. 
Gratuitos, os encontros semanais na sede do IBCCRIM procuram criar 
e fortalecer redes de proteção às mulheres, assim como capacitar 
as alunas para que se tornem não só agentes multiplicadoras dos 
instrumentos protetivos da Lei Maria da Penha, mas também peças-
chave para a sua implementação.

Em 2019, o Maria, Marias chegou à 12ª edição. No entanto, em razão 
da pandemia de covid-19, em 2020 os encontros presenciais na sede 
do IBCCRIM não puderam acontecer.
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*O número de alunos dos cursos de extensão em 2020 foi calculado a partir da soma dos alunos 
matriculados no sistema de eventos do IBCCRIM, dos inscritos pelo EADBOX mais o número de bolsistas. 
Números compilados em 27 de outubro de 2020, considerando que os cursos permanecerão abertos até 
14 de dezembro e dois curso terão inícios de vendas após 3 de novembro. 

**Cursos operacionalizados pelo departamento de comunicação e atualizados em 12 de novembro de 2020. 

CPCRIM - Congresso de Pesquisa em Ciências 
Criminais

Inaugurado em 2017, o CPCRIM oferece uma oportunidade de troca de 
experiência, dados e produções entre pesquisadoras e pesquisadores. 
O objetivo é incentivar discussões sobre temas de ciências criminais 
e direitos humanos e propiciar um ambiente de construção teórica 
conjunta, além de ampliar a rede de contatos entre pesquisadoras e 
pesquisadores em linhas de pesquisas semelhantes.

III CPCRIM - 2019

A terceira edição do CPCRIM aconteceu entre os dias 28 a 30 de agosto, 
na ocasião do 25º Seminário Internacional de Ciências Criminais. 
Com uma abordagem multidisciplinar, o objetivo do III CPCRIM 
foi a continuidade de um espaço para a difusão de conhecimentos 
com apresentação de pesquisas recentes no campo do Direito e das 
Ciências Sociais.

A Coordenação-geral do III CPCRIM foi feita conjuntamente por 
Caroline Proner e Yuri Felix e contou com a Coordenação executiva 
de Lorraine Carvalho, à época à frente do Núcleo de Atuação Política 
do IBCCRIM. 

A íntegra dos trabalhos apresentados na 3ª edição do Congresso está  
disponível no site do IBCCRIM. 

Raio-x dos cursos e eventos do IBCCRIM

Inscrições nos processos seletivos
dos Laboratórios de Ciências 
Criminais

Inscrições nos processos seletivos 
dos Grupos de Estudos Avançados - 
GEA

Inscrições nos processos seletivos 
dos Grupos de Estudos - GCCRIMDH

Concessão de bolsas no processo 
seletivo do Departamento de Bolsas 
de Estudos

Matriculados(as) nos cursos 
internacionais IBCCRIM-Coimbra

Matriculados(as) nos cursos de 
extensão

Participantes inscritos no Seminário 
Internacional de Ciências Criminais

Patrocinadores do Seminário 
Internacional de Ciências Criminais

Matriculados(as) nos cursos livres 

Vagas disponibilizadas no curso feito 
em parceria com o Instituto Avon

350

190

78

100 bolsas integrais e 
40 bolsas parciais, 
totalizando 140 bolsas

137

747

mais de 1.130

62

--------------

535

482

426

154

230 bolsas 
integrais

267

553*

mais de 
1.700

87

896*

3.000 vagas

2019 2020
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37 trabalhos apresentados em 6 Grupos 
de Trabalho temáticos

GT 1 – Dogmática Jurídico-penal: Teorias 
Contemporâneas 
Coordenação: Beatriz Corrêa Camargo 

GT 2 – Direito Penal Econômico 
Coordenação: Claudia Cristina Barrilari

GT 3 – Processo Penal: Defesa das Garantias e 
Liberdades Democráticas
Coordenação: Ilana Müller 

GT 4 – Enfrentamento do Genocídio da Juventude Negra 
Coordenação: Dina Alves 

GT 5 – Direitos Humanos: Diálogos Transversais 
Coordenação: Alice Quintela 

GT 6 – Criminologia Democratização do Sistema 
De Justiça 
Coordenação: Simone Henrique

IV CPCRIM - 2020:

A quarta edição do CPCRIM aconteceu entre os dias 21 a 23 de 
outubro. Pela primeira vez, o Congresso ocorreu na modalidade virtual, 
descolando-se da programação oficial do Seminário Internacional de 
Ciências Criminais.

A realização do Congresso no formato on-line ampliou a participação 
de pesquisadoras e pesquisadores de diversos estados do país, como 
Alagoas, Minas Gerais, Pará, Paraná e Roraima, por exemplo. 

A Coordenação-geral do IV CPCRIM foi realizada pela pesquisadora 
Dina Alves, que também foi responsável pela Conferência de Abertura 
do Congresso, sob o tema “Qual justiça antirracista queremos?”. O 
evento acadêmico foi encerrado com uma exposição do pesquisador 
Lourenço Cardoso sobre branquitude e justiça criminal. As duas 
atividades estão disponíveis na íntegra no YouTube do IBCCRIM. 
A Coordenação executiva ficou por conta de Marília Jahnel, da 
Coordenação-Geral do Instituto.

A íntegra dos trabalhos apresentados nesta edição será publicada em 
janeiro de 2021.

82 trabalhos apresentados em 9 GTs 
temáticos

GT 1 – Dogmática Jurídico-Penal: Visões  
Contemporâneas
Coordenação: Beatriz Corrêa Camargo
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GT 2 – Direito Penal Econômico
Coordenação: Cláudia Barrilari

GT 3 – Processo Penal: Defesa das Garantias e 
Liberdades Democráticas 
Coordenação: Franciele Nascimento

GT 4 – Enfrentamento ao Genocídio 
da População Negra
Coordenação: Deise Benedito

GT 5 – Sistema de Justiça Criminal e a população 
LGBTQIA+
Coordenação: Alice Quintela

GT 6 – Criminologia: Democratização do Sistema de 
Justiça 
Coordenação: Simone Henrique

GT 7 – Justiça Juvenil
Coordenação: Mariana Chies 

GT 8 –   Gênero, Dispositivos Jurídicos e Sociais 
Coordenação: Rosane Borges

GT 9 – Grupos de Estudo, Pesquisa e Extensão
Coordenação: Luanna Tomaz e Bárbara Furtado

Nas duas últimas edições do CPCRIM, a coordenação de todos os 
GTs foi feita apenas por pesquisadoras mulheres. Em 2020, tanto 
a Coordenação-geral quanto a de três GTs foram executadas por 
pesquisadoras negras, atendendo ao compromisso do IBCCRIM 
com a promoção de equidade de gênero e de raça nas atividades 
promovidas pelo Instituto.



Relatório de Gestão 2019 | 2020 48

Administrativo 
e Gestão

Criação do Departamento Anti discriminatório cujo objeti vo 
é análise anti discriminatória de ações do Insti tuto e a ele 
relacionadas, assim como promoção de incidências de diversidade 
e manifestações que visem refl exões sobre o tema de inclusão. 
E a reati vação do departamento de relações internacionais, 
responsável pela expansão do Insti tuto em universidades 
estrangeiras e fomentar incidências em organismos internacionais.

Aprovação da políti ca de isenção associati va para inclusão 
de pessoas com defi ciência, negras, população LGBTQIA+ e 
pessoas indígenas nos quadros de gestão do IBCCRIM e para 
alunos(as) nos Grupos de Estudos e Laboratórios de Ciências 
Criminais do Insti tuto. A medida também contempla pessoas 
em situação de vulnerabilidade econômica.

Em 2019, a políti ca de isenção associati va recebeu o prêmio “Selo de 
Direitos Humanos e Diversidade”, promovido pela Secretaria Municipal 
de Direitos Humanos e Cidadania de São Paulo. 

Em 2020, o IBCCRIM foi premiado com o Selo mais uma vez em razão do 
Departamento de Ações Anti discriminatórias, criado nesta gestão.

A proposta de dar racionalidade organizati va ao IBCCRIM também 
resultou no desenvolvimento do Núcleo Administrati vo. Antes 
fundido ao Financeiro, o novo Núcleo foi criado em março de 
2019, sendo responsável por todos os procedimentos de compras, 
contratos, recursos humanos, manutenção predial e zeladoria. 
Atuando pela melhoria da efi ciência e transparência do IBCCRIM, 
o Núcleo Administrati vo tem a responsabilidade de, observando as 
legislações, garanti r que os valores do Insti tuto sejam percebidos 
dentro da organização.

Principais ações em 2019 e 2020:

Criação de uma Políti ca de Compras e Contratos: Centralização 
de todas as compras e contratos no Núcleo Administrati vo, 
possibilitando a análise do volume total de consumo e 
“desafogando” os outros Núcleos para o desenvolvimento de 
suas ati vidades. A parti r de uma políti ca elaborada pelo Núcleo 
Administrati vo e aprovada pela Diretoria Executi va, foi possível 
divulgar parâmetros transparentes e igualitários para realização 
de compras e contratos, inclusive em relação a passagens aéreas, 
uso de veículo por aplicati vo e diárias em hotéis. Esta políti ca 
estabeleceu formulários específi cos para pedido de compras 
que justi fi cam cada gasto. Todos esses dados fi cam registrados 
e podem ser consultados, assim como os contratos, que também 
estão digitalizados para facilitar as consultas.

Revisão de contratos: Revisão dos contratos do Insti tuto, 
encerrando, renegociando e trocando fornecedores. A medida 
permiti u economias de até 70% em alguns serviços. Essa revisão 
é a parte executi va do Plano de Sustentabilidade Financeira, 
sobre o qual o Núcleo Financeiro realizou o diagnósti co que 
balizou as prioridades de execução para o Núcleo Administrati vo.

Departamento Pessoal: Apoio aos Núcleos na contratação 
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de novos funcionários(as), além de modernizar o sistema de 
envio de documentos para as equipes, diminuindo impressões 
e gastos de papel. Maior controle e organização de dados dos 
funcionários(as), acompanhamento das horas trabalhadas, 
atendimento para melhor  realização do home offi  ce durante a 
pandemia e diálogo permanente com os funcionários por meio 
do Mural IBCCRIM. 

Mural IBCCRIM: Material de comunicação periódica com os 
funcionários(as), levando informações internas sobre realizações 
do IBCCRIM, divulgação relati vas à vida funcional no Insti tuto 
e de eventos ou notí cias de interesse em geral. O Mural é uma 
realização conjunta do Núcleo Administrati vo, Comunicação e 
Coordenação Geral.

Pagamento de autônomos: Organização e padronização de 
fl uxo dos pagamentos de professores e demais prestadores de 
serviços esporádicos, com comparti lhamento de informação 
com os outros Núcleos envolvidos, agilizando e dando maior 
transparência aos trabalhos.

Projeto Avon: O Núcleo Administrati vo, junto com a Coordenação 
Geral, é responsável pela interlocução com o parceiro Insti tuto 
Avon e pela elaboração do projeto para fi nanciamento e relatório 
de prestação de contas junto à organização. Além disso, o Núcleo 
Administrati vo é responsável por diversas ações fi nanceiras do 
Projeto, como compra de passagens, hospedagens e alimentação 
de bolsistas, organização de documentos e pedido de pagamento 

de professores e outros prestadores que atuam no projeto, além 
de acompanhar as despesas e avaliar se estão de acordo com o 
orçamento do Projeto. 

Apoio Administrati vo a projetos: Elaboração de contratos, 
organização de documentos para pedidos de pagamentos e 
acompanhamento das despesas e orçamento dos projetos 
sediados pelo IBCCRIM, como o JUSTA e a PBPD. 

Zeladoria: Realização de mudanças no espaço fí sico do Insti tuto 
para melhor bem-estar das equipes e associados(as), também 
com foco no aumento da segurança dos funcionários(as) e dos 
bens materiais do Insti tuto. Criação de um Plano de Melhorias 
com propostas de ações a curto, médio e longo prazo.

Palacete Santa Elza - O condomínio onde fi ca sediado o IBCCRIM 
também é gesti onado pelo Núcleo Administrati vo. No fi nal de 
2019, o Insti tuto conseguiu a adjudicação de um conjunto que 
estava sem pagar o condomínio, e foi realizada recentemente a 
venda do imóvel. A nova receita do condomínio proporcionou a 
diminuição da taxa condominial, benefi ciando o IBCCRIM e os 
demais proprietários das lojas e conjuntos do prédio. Além disso, 
o Núcleo Administrati vo revisou alguns contratos do condomínio, 
inclusive da Administradora, que agora está nos auxiliando nos 
projetos de adequação do prédio ao AVCB (Laudo do Corpo de 
Bombeiros) e de reforma na entrada da portaria.
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Atuação Política e 
Tribunais Superiores
Em seus 28 anos de história, o IBCCRIM se consolidou como uma 
organização que opina e elabora sugestões para projetos normativos 
em tramitação. O Instituto também se manifesta em processos 
judiciais de grande repercussão, além de acompanhar episódios e 
debates sociais importantes, que resultam em políticas públicas nas 
áreas de direitos humanos, segurança pública e política criminal. Além 
disso, o IBCCRIM em 2019 e 2020 intensificou a articulação com 
atores sociais, incidindo, juntos, na defesa pelos direitos e garantias 
fundamentais.

Mesmo com o cenário político desfavorável, o IBCCRIM se manteve 
firme, acompanhando e procurando incidir nos trabalhos dos Poderes 
Executivo, Legislativo e Judiciário.

Principais ações em 2019:
Campanha Pacote Anticrime, uma solução Fake: 

Em 2019, o IBCCRIM teve grande participação nos debates públicos 
e acadêmicos sobre o Pacote Anticrime. Além de incidir sobre o 
Grupo de Trabalho da Câmara dos Deputados, criado para discutir as 
propostas, o IBCCRIM foi citado em 61 reportagens na imprensa só 
sobre o tema.

Assim que o Pacote Anticrime foi apresentado pelo então ministro 
da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, o IBCCRIM, num 
esforço coletivo que envolveu Diretoria e Coordenações de 
Departamentos, rapidamente elaborou uma Nota Técnica sobre as 
alterações legislativas propostas. O documento analisa e contrapõe 
os argumentos que fundamentaram as propostas do ministro Moro, 
apontando as inconstitucionalidades das medidas e seus problemas 
técnicos e de operacionalização. A Nota Técnica também contou com 
sugestões de integrantes da Defensoria Pública da União.
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Vale ressaltar que a redação do arti go sobre o juiz de 
garanti as, proposta pelo IBCCRIM, foi incorporada na íntegra 
ao texto fi nal do Pacote Anti crime, que foi sancionado pelo 
presidente no fi nal de 2019.

O Insti tuto também parti cipou ati vamente da Campanha 
“Pacote Anti crime: uma soluções fake”, que reuniu mais de 
70 organizações de direitos humanos contra as medidas do 
Pacote elaborado pelo então ministro Sergio Moro.

Além disso, o IBCCRIM também foi convidado para parti cipar de 
audiências públicas na Câmara dos Deputados e no Senado Federal 
para debater os efeitos do Pacote Anti crime na políti ca carcerária, 
criminal e seus refl exos no sistema de justi ça.
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Atividades Legislativas: 

Monitoramento de mais de 40 projetos de lei nas áreas de 
ciências criminais e direitos humanos.

Produção de 3 notas técnicas sobre projetos de lei 
(PL nº 1.825/2016, Pacote Anticrime e PLC 140/2017).

Solicitação de audiências públicas sobre o PL 1.864/2019, 
integrante do Pacote Anticrime,  para a presidência da Comissão 
de Constituição e Justiça do Senado Federal.

3 sustentações orais no STF como Amicus Curiae:

ADI 346 - Tentativa de retrocessos no ECA: Sustentação oral feita 
pela Coordenadora do Departamento de Infância e Juventude do 
IBCCRIM, Mariana Chies Santiago Santos.

ADCs 43, 44 e 54 - Prisão em segunda instância: Sustentação 
oral feita pelo Coordenador de Amicus Curiae do IBCCRIM, 
Mauricio Dieter. 

RE 1055941 - Uso de dados fiscais e bancários pelo MP: 
Sustentação oral feita pelo advogado e professor da USP, Gustavo 
Badaró. 
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3 admissões e pedidos de habilitação como amicus 
curiae em ações no STF de relevância para as 
ciências criminais e direitos humanos:

Admissões de Habilitação:

ADI 3446: Referente aos arti gos 16, 105, 122, 136, 138 e 230 do 
ECA. Ação questi ona a consti tucionalidade para apreensão para 
averiguação, possibilidade de processo judicial com aplicação de 
medida socioeducati va e possibilidade de aplicação de medida 
de internação sem restrições.

ADI 4911: Análise do ato de indiciamento na Lei de Lavagem 
de Dinheiro.

RE 1055941: Acesso a dados bancários e fi scais pelo Ministério 
Público.

Pedidos de Habilitação:

HC 152001: Individualização da pena em casos de pessoas 
acusadas de transportar de drogas.

RCL 29.303/2017: Descumprimento de decisão cautelar da 
ADPF 347 sobre audiências de custódia no Rio de Janeiro.

PSV 137: Marco temporal para progressão de regime.

ADI 5874: Suspensão dos efeitos parciais do decreto de indulto 
de 2017 -- ação julgada improcedente.

Apresentação de pedido junto ao Ministro Dias Toff oli para a 

retomada do julgamento do RE 635.659 (descriminalização do 
porte para consumo pessoal de drogas ilícitas).

3ª Manifestação - Representação CNJ - DIPO - Pedido do 
Controle Administrati vo.

HC 176.045: Não realização de audiência de custódia durante o 
plantão do judiciário.

MS nº 36.684 e ADPF 622: Alteração na composição, a estrutura 
e a forma de funcionamento do CONANDA.

RE 1235340: Execução provisória da pena em competência do 
tribunal do Júri.

4  pedidos de audiências temáti cas na Corte   
Interamericana de Direitos Humanos:

Apresentação de denúncias para relatorias especiais da ONU e 
OEA sobre criminalização de movimentos sociais, pauta também 
levada para o relator especial para liberdade de expressão da 
CIDH, Edison Lanza, envolvendo o Decreto que proibiu uso de 
máscaras em manifestações.

Apresentação do pedido de audiência temáti ca à IACHR (172ª 
sessão) sobre a situação de pessoas privadas de liberdade no 
Estado de São Paulo.
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Envio de proposta à IACHR de audiência extraordinária sobre 
criminalização de movimentos sociais e os PLs relacionados à Lei 
Antiterrorismo.

Pedido de audiência na CIDH sobre massacre em presídios de 
Manaus/AM.
Participação da reunião de trabalho com a com a Relatora do 
Brasil na CIDH - Antônia Urrejola.

Além disso, o Núcleo de Atuação Política do IBCCRIM organizou 
e/ou apoiou 18 eventos e promoveu outros nove sobre os eixos 
estratégicos da gestão atual em diversas regiões do país, como o 
Seminário “Recrudescimento Punitivo e Política Criminal no Brasil”, 
no qual foi divulgada uma das primeiras manifestações do IBCCRIM 
contrárias ao Pacote Anticrime (Carta São Paulo), além de eventos 
com movimentos sociais ligados à pauta carcerária e ao genocídio da 
população negra.

Temas como privatização de presídios, violência policial e racismo 
institucional também marcaram a atuação do Núcleo, que elaborou e/
ou apoiou mais de 17 notas sobre temas

Firmação de convênios novos:

Aprovação de 9 minutas de convênios que buscam ampliar as 
atividades do Instituto em estados cuja presença do IBCCRIM se 
amplia e se fortalece.

Convênio firmado com a Escola Nacional Florestan Fernandes 
(MST) para oportunizar às alunas/os acesso aos conteúdos 
produzidos pelo IBCCRIM e ao acervo bibliotecário, um dos mais 
completos em ciências criminais da América Latina.

Principais ações de 2020:
Campanha contra a violência policial no estado de SP: 

Em julho deste ano, o IBCCRIM, em parceria com diversas entidades 
(IDDD, Conectas, Mães de Maio, Uneafro e outras), tem participado 
da construção de uma campanha em resposta ao aumento da 
violência policial no período de pandemia. O Estado de São Paulo 
teve um aumento de 20% da letalidade policial, sendo que 8 em cada 
10 mortos são negros. 

A campanha realizou suas articulações na mídia, judiciário e executivo. 
Medidas iniciais, mas de grande importância. Até o momento, as 
entidades levaram a questão para as mídias como UOL e Folha de SP, 
apresentando de forma combativa a necessidade de se dar um basta à 
brutalidade policial. As ações continuam firmes e os próximos passos 
são a criação de uma identidade visual e maior expansão e concretude 
da campanha.

O Instituto participou na elaboração do pedido de habilitação como 
Amicus Curiae na ação civil pública que trata do Controle da atividade 
policial do estado de São Paulo (Ação civil pública nº 1025361-
76.2019.8.26.0053).

O IBCCRIM também colaborou na construção do Caderno de 
Medidas Mínimas para Contenção da Violência e Letalidade Policial. 
Atualmente o caderno está em sua fase final e teve a colaboração de 
Jacqueline Sinhoretto, da Diretoria do Instituto. 

Além disso, foram realizadas formações internas e formações com 
as entidades parceiras, procurando ampliar o conhecimento sobre o 
tema e aprimorar o desempenho na incidência política.
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Atividades Legislativas: 

Monitoramento de 39 projetos de lei nas áreas de ciências criminais 
e direitos humanos.

8 sustentações orais no STF como Amicus Curiae: 

RE 1235340 - Tribunal do Júri - imediata execução de pena 
imposta pelo Conselho de Sentença: Sustentação oral feita pelo 
Coordenador de Amicus Curiae do IBCCRIM, Maurício Dieter.

ADI 4768 - Concepção Cênica em salas de audiência criminal: 
Sustentação oral feita pelo ex-diretor do IBCCRIM, Renato 
Stanziola Vieira. 

ADPF 496 - Criminalização do desacato: Sustentação oral 
feita pelo Coordenador de Amicus Curiae do IBCCRIM, 
Maurício Dieter.

HC 143988 - Superlotação de unidades socioeducativas: 
Sustentação oral feita pela Coordenadora do Departamento 
de Infância e Juventude do IBCCRIM, Mariana Chies 
Santiago Santos. 

ARE 1225185 - Tribunal do Júri - Permissão que um Tribunal 
de 2º grau autorize a realização de um novo júri em casos de 
absolvição: Sustentação oral feita pelo Coordenador de Amicus 
Curiae do IBCCRIM, Maurício Dieter. 

ADI 4911 - Lei de Lavagem de Dinheiro - Sustentação oral feita 
pelo advogado Thiago Bottino.

ADC 35 -  Artigo 305 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) - 
Sustentação oral feita pelo advogado Alfredo Andrade. 

ARE 959.620 - Revista Vexatória - Sustentação oral feita pela 
Coordenadora adjunta de Amicus Curiae do IBCCRIM, Débora 
Nachmanowicz. 
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4 admissões e pedidos de habilitação como amicus curiae 
em ações no STF de relevância para as ciências criminais e 
direitos humanos:

ADPF 496: Reconhecimento da não-recepção pela Constituição 
da República de 1988 do artigo 331 do Código Penal em razão 
de sua incompatibilidade com preceitos constitucionais.

RE 1235340: Impossibilidade de execução provisória de pena 
no âmbito do Tribunal do Júri mesmo frente à soberania dos 
veredictos.

ADI 6298: Juiz de garantias.

ARE 1225185: Possibilidade de Tribunal de 2º grau, diante 
da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, determinar a 
realização de novo júri em julgamento de recurso interposto 
contra absolvição assentada no quesito genérico, ante suposta 
contrariedade à prova dos autos.

Pedidos de Habilitação em tribunais estaduais e STF

TJPI - HC - 0756666-07.2020.8.18.0000: Habeas Corpus 
Coletivo. Processo Penal. Liminar. Prorrogação de prazo 
de substituição de prisão em regime semiaberto por prisão 
domiciliar. Covid-19. Concessão.

TJSP - ACP - 1025361-76.2019.8.26.0053: Letalidade policial 
e ausência de apurações devidas. Altos índices de letalidade; 
agravamento de violência de Estado durante a pandemia.

ADPF 607: Impugna o decreto que desmantela o Mecanismo 
Nacional de Prevenção e Combate à Tortura.

ARE 1225185: Possibilidade de Tribunal de 2º grau, diante 
da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, determinar a 
realização de novo júri em julgamento de recurso interposto 
contra absolvição assentada no quesito genérico, ante suposta 
contrariedade à prova dos autos.

HC 186185: HC coletivo em favor de todas as mulheres gestantes 
e lactantes encarceradas.

ADPF 684: Ineficiência do Estado em cumprir com sua obrigação 
de prevenir a proliferação da pandemia de COVID-19 no sistema 
prisional brasileiro.

ADI 6304 - Acordo de não persecução (exigência da confissão) 
e Progressão de regime - cumprimento totalmente no regime 
fechado.

ADI 6298: Juiz de garantias.
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Pedido de audiência temáti ca na Corte Interamericana de 
Direitos Humanos:

O IBCCRIM, a Conectas Direitos Humanos, organizações solicitantes, 
se manifestaram a Comissão Interamericana de Direitos Humanos 
a fi m de solicitar uma audiência temáti ca de caráter geral para seu 
175º período de sessões, realizado entre os dias 1 e 10 de março de 
2020, tendo como objeti vo apresentar a gravíssima situação contí nua 
e histórica de criminalização de comunidades periféricas, letalidade 
policial, com destaque ao massacre de Paraisópolis, na cidade de São 
Paulo. Infelizmente o nosso pedido não foi aceito.

7 eventos realizados sobre os eixos prioritários 
da gestão
Firmação de novos convênios cientí fi cos:

Aprovação de cinco minutas de convênios que buscam ampliar as 
ati vidades do Insti tuto em estados cuja presença do IBCCRIM se 
amplia e se fortalece.

Criação do Convênio de Fornecimento de Boleti m: 

Trata-se de uma nova modalidade de convênio. O Convênio de 
Fornecimento de Boleti ns foi aprovado em 2020 em reunião de 
diretoria. Tem como objeti vo alcançar novas insti tuições com as 
quais o IBCCRIM não tem tanta permeabilidade, como Associação 
de Delegados, Tribunais de Justi ça Estaduais e possivelmente 
Ministérios Públicos Estaduais. O intuito é expandir as teses, estudos 
e a visibilidade do IBCCRIM e incidir politi camente nos Tribunais 
estaduais e Superiores.

A proposta é incenti var a compra em grande quanti dade dos Boleti ns, 
podendo gerar recursos para o Insti tuto. A proposta é fruto de uma 
construção bastante anti ga que previa uma políti ca de acesso ao 
Boleti m para quem não é associado.

Criação do GT Povos Indígenas e Sistema Penal:

Criado no início de 2020, o GT busca discuti r e incidir em questões 
ligadas à territorialidade, à demarcação de terras, ao encarceramento 
e à criminalização dos povos originários do Brasil. Ele conta com a 
parti cipação de outras enti dades para além do IBCCRIM, como Insti tuto 
das Irmãs da Santa Cruz (IISC), Insti tuto Terra Trabalho e Cidadania 
(ITTC), Conselho Indigenista Missionário (CIMI) e a Associação dos 
Juízes para Democracia (AJD). 

Um dos resultados desse GT foi a construção do curso livre “Panorama 
de Direitos dos Povos Originários do Brasil”, que em oito aulas discute 
temas como identi dade étnica, rupturas e heranças entre o paradigma 
assimilacionista e da diversidade étnica, proteção internacional dos 
direitos dos povos originários, territorialidade e demarcação de terras, 
encarceramento e criminalização dos povos originários, tratamento 
jurídico penal e pluralismo jurídico.
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DIRETORIA EXECUTIVA
Presidenta: Eleonora Rangel Nacif
1º Vice-Presidente: Bruno Shimizu
2º Vice-Presidente: Helios Alejandro Nogués Moyano
1º Secretário: Andrea Cristina D’Angelo
2ª Secretário: Luís Carlos Valois
1ª Tesoureiro: Gabriel de Freitas Queiroz
2ª Tesoureiro: Yuri Felix

DIRETORIA NACIONAL DAS COORDENADORIAS ESTADUAIS:
Carla Silene Cardoso Lisboa Bernardo Gomes

ASSESSORA ESPECIAL DA PRESIDÊNCIA:
Jacqueline Sinhoretto

OUVIDORA:
Fabiana Zanatta Viana

CONSELHO CONSULTIVO:
Presidente: Cristiano Maronna
Membros:
Sérgio Salomão Shecaira
Alvino Augusto de Sá (in memoriam)
Ela Wiecko
Geraldo Prado

Colaboradores e colaboradoras da Gestão 2019/2020 
(De acordo com atas da diretoria) 

Ações Antidiscriminatórias 
Coordenação: Thayná Yaredy
Adjuntos: Ana Paula Cristina Oliveira Freitas, Ana Gabriela Souza Ferreira, Cecilia Silva de Souza, 
Neon do Afonso Cunha, Silvia Virginia Silva de Souza e Olga Franco da Silva

Amicus Curiae
Coordenação: Maurício Stegmann Dieter
Adjuntos: Débora Nachmanowicz, June Cirino, Lucas da Silveira Sada, Miguel Gualano de Godoy, 
Pollyana Sores, Raquel Lima Scalcon, Roberto Portugal de Biazi

Biblioteca
Coordenação:  Mariângela Magalhães Gomes
Adjuntos: Livia Moscatelli e José Paulo Naves

Boletim
Coordenação: Luigi Giuseppe Barbieri Ferrarini
Adjuntos: Ana Maria Lumi Kamimura Murata, Bernardo Pinhón Becthlufft, Daiane Ayumi Kassada, 
Danilo Dias Ticami, Erica do Amaral Matos, Roberto Portugal de Biazi

Comunicação
Coordenação: Roberto Tardelli
 
Concessão de Bolsas de Estudos e Desenvolvimento Acadêmico
Coordenação: Juliana Souza Pereira
Adjuntos: Camila Lima das Neves, Cristiane Ávalos dos Santos, Danielle Martins de Godoi, Diogo 
José da Conceição, Ester Judite Rufino, Francisca Souza, Ketlein Cristini Santos de Souza, Lazara 
Cristina do Nascimento de Carvalho, Renata Miranda Lima, Regiane Aparecida Gonçalves Queiroz
 
Convênios
Coordenação: Gustavo Brito
 
Cooperação Jurídica Internacional
Coordenação: Ilana Müller
 
Cursos
Coordenação: Clara Masiero
Adjuntos: Alexis Eliane, Luan Nogués Moyano, Fernanda Barbosa Euflauzino, Renata Namura 
Sobral
 
Cursos EAD
Coordenação: Gabriel de Freitas Queiroz
Adjuntos: Ana Gabriela Souza Ferreira e Roberta de Lima e Silva

Direito Penal Econômico e Compliance
Coordenação: Priscila Beltrame
Adjuntos: Alexandra Rodrigues, Débora Mota Cardoso, Gabriel Bulhões, Geraldo Meniuci, 
Guilherme Marchione, Pedro Simões e Yuri Sahione
 
Estudos e Projetos Legislativos
Coordenação:  Carolina Costa Ferreira (2019 e 2020) / Thiago Bottino (2019)
Adjuntos: Manuela Abath Valença       
 
Estudos sobre Habeas Corpus
Coordenação: Alberto Zacharias Toron
Adjuntos: Fernando Fernandes
 
Cursos IBCCRIM - Coimbra
Coordenação: Claudia Barrilari
Adjuntos: Daniela Marinho Scabbia Cury, Edson Silvestrin, Heidi Rosa Florencio Neves e Pedro 
Augusto Simões da Conceição
 
Infância e Juventude
Coordenação: Mariana Chies Santiago Santos
Adjuntos: Ana Claudia Cifali, Ana Paula Freitas, Flora Sartorelli Venâncio de Souza e Giancarlo Vay
 
Iniciação Científica
Coordenação: André Lozano
 
Jornal de Ciências Criminais (suspenso temporariamente)
Coordenação: Maria Carolina Amorim
Adjuntos: Érica Babini Machado

Expediente
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Justiça e Segurança Pública
Coordenação: Dina Alves
Adjuntos: Simone Henrique

Mesas de Estudos e Debates
Coordenação: Renato Watanabe
Adjuntos: Beatriz Correa Camargo, Gustavo de Carvalho Marin, Lais Silva Vieira, Luiza Ferreira 
Lima

Monografias
Coordenação: Eduardo Saad Diniz

Núcleo de Pesquisas
Coordenação: Riccardo Cappi
Adjuntos: Felipe Freitas e Luciana Zaffalon

Política Nacional de Drogas
Coordenação: Luciana Boiteux
Adjuntos: Guilherme Paiva

Relações Internacionais
Coordenação: Silvio Luiz de Almeida
Adjuntos: Juarez Tavares e Luciana Zaffalon

Revista Brasileira de Ciências Criminais (RBCCRIM)
Coordenação: Leandro Ayres França (2019 e 2020) / Aury Lopes Junior (2019)
Adjuntos: Rodrigo Fuziger

Revista Liberdades
Coordenação: Bruno Cavalcante Leitão Santos (2020), Francisco de Assis de França Júnior (2020) 
e Paula Nunes Mamede Rosa (2019 e 2020)
Adjuntos: Taynara Alves Lira

Sistema Prisional
Coordenação: Patrick Lemos Cacicedo
Adjuntos: Ana Carolina Cartillone dos Santos, André Carneiro Leão, Bruno Rotta Almeida, Elaine 
Cristina Pimentel Costa, Gabrielle Nascimento, Isabella Piovesan Ramos, Maria Fernanda Marini 
Saad e Priscila Pamela

23º e 24º Concurso de Monografia de Ciência Criminais
Coordenação: Eduardo Saad Diniz

Grupo de Estudos Ciências Criminais e Direitos Humanos (GCCRIMDH)
Coordenação: Manoel Alves (2020) / Milene Cristina Santos (2019)
Adjuntos: Alexandre Antonucci Bonsaglia,  Ana Carolina de Paula e Silva, Ana Clara Klink, Fernanda 
Vick Sena, Haydée Paixão Fiorino, Isabel de Campos Arruda, Maria Sylvia Aparecida de Oliveira e 
Suzane Cristina da Silva

Grupo de Estudos sobre Escolas Penais
Coordenação: Alice Quintela
Adjuntos: Ana Flavia Gonzalez Ferreira, Barbara Siqueira Furtado, João Lucas Taveira da Silva e 
Matheus Bueno de Souza

Investigação Defensiva
Coordenação: Édson Luiz Baldan
 
Atualização dos Documentos Institucionais - GT
Coordenação: Mariângela Magalhães Gomes
Adjuntos: Eleonora Rangel Nacif, Thayná Yaredy, Fabiana Zanatta e Carla Silene Gomes

Eleitoral - GT
Presidência: Mariângela Magalhães Gomes
Integrantes: Fabiana Zanatta Viana e Dyrceu Aguiar Dias Cintra Jr.
 
Povos Indígenas e Sistema Penal – GT (2020)
Coordenação: Michael Mary Nolan
Adjuntos: Ela Wiecko, Guilherme Madi Resende e Jose Henrique Rodrigues Torres
Presidente da Comissão Organizadora do 25º Seminário Internacional: Yuri Felix
Presidenta da Comissão Organizadora do 26º Seminário Internacional: Marcela Diorio
 
COORDENAÇÕES ESTADUAIS
Acre
Coordenação: Rafael Figueiredo Pinto
Adjuntos: Bruno José Vigato e Lúcia Maria Ribeiro Lima
Alagoas
Coordenação: Francisco França Junior
Adjuntos: Roberto Barbosa de Moura, Mirna Ludmila Lopes Castanha de Souza, Jéssica Alessandra 
Araújo Ferreira Leão, Graciella Cajé Dantas, Thiago Mota de Moraes, Bruno Cavalcante Leitão 
Santos, Hugo Leonardo Rodrigues Santos, Marcos Eugênio Vieira de Melo, Marcelo Herval Macedo 
Ribeiro, Mariana Falcão Soares, Nathalia Gabriella Alves dos Santos, Nathália Maria Wanderley 
Cavalcante e Júlio Gomes Duarte Neto
Amapá
Coordenação: Luiz Laboissieire Junior
Amazonas
Coordenação: Marília Freire da Silva
Bahia
Coordenação: Alessandra Prado
Adjuntos: Daniel Nicory do Prado, Cleifson Dias Pereira e Indaia Lima Mota
Ceará
Coordenação: Carlos Alberto Mendonça Oliveira (2019 e 2020) / Elaine Bezerra (2019)
Adjuntos: Aluízio Jácome de Moura Junior e Luiza Nívea Dias Pesso
Distrito Federal
Coordenação: Beatriz Vargas (2019 e 2020) / Soraia da Rosa Mendes (2019)
Adjuntos: Thiago Turbay Freiria, Maria Victoria Hernandez Lerner, Camila Cardoso de Melo Prando, 
Matheus Mayer Milanez, Marcio Martagão Gesteira Palma e Janaína Lima Penalva da Silva
Espírito Santo
Coordenação: Thiago Fabres (in memorian) / Sharlene Azarias (2020)
Adjuntos: Lucas Francisco Neto
Goiás
Coordenação: Franciele Cardoso
Adjuntos: Carolina Rosa Santos, Laysa Lorrane Santana Caixeta Florian, Alan Kardec Cabral Junior, 
Gisele Gomes Matos, Cristiane Bianco Panatieri e Bartira Macedo de Miranda
Maranhão
Coordenação: Cleopas Isaías Santos
Adjuntos: José Mendes Guimarães Neto
Minas Gerais
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Coordenação: Eduardo Bruno Avellar Milhomens
Adjuntos: Fernanda Paschoal Valle Bueno de Castilho, Flávia Chaves Nascimento Brando Penna, 
José de Assis Santiago Neto e Lázaro Guilherme
Mato Grosso
Coordenação: Giovane Santin
Mato Grosso do Sul
Coordenação: Wilson Tavares de Lima
Pará
Coordenação: Luanna Thomaz
Adjuntos: Lucas Morgado dos Santos, Vladimir Augusto de Carvalho Lobo e Avelino Koenig, 
Antônio José Martins Fernandes e Samara Tirza Dias Siqueira
Paraíba
Coordenação: Iarley Maia
Adjuntos: José Luiz de Queiroz Neto, Caius Marcellus de Lima Lacerda, Diego Cazé Alves de 
Oliveira, Carlos Alfredo de Paiva John, Raphael Corlett da Ponte Garziera, Fernando Erick Queiroz 
de Carvalho e Diego Fabricio Cavalcanti de Albuquerque
Paraná
Coordenação: Jacson Luiz Zilio
Pernambuco
Coordenação: Erica Babini
Adjuntos: Pedro Avelino de Andrade, Maria Carolina Amorim, Raissa Braga Campelo, Elaine Barros 
de Castro Nunes e Eduardo Lemos Lins de Albuquerque
Piauí
Coordenação: Daniella Maria Brito Azedo Guedes (2020) / Herbeth Barreto (2019)
Adjuntos: Eduardo Lemos Lins de Albuquerque, Carlos Alfredo de Paiva John, Paulo Leôncio, Bruna 
Tais Nascimento
Rio de Janeiro
Coordenação: Maíra Fernandes
Adjuntos: Thiago Bottino, Estela Aranha, Fernanda Prates Fraga, Renata Tavares da Costa Bessa, 
Juliana Bierrenbach, Fabiana Otero Marques, Juliana Sanches, Rafaela Azevedo de Otero e Izabel 
Saenger Nunez
Rio Grande do Norte
Coordenação: Gabriel Bulhões Nobrega Dias
Adjuntos: Fabrizio Feliciano e Armando Lúcio Ribeiro
Rio Grande do Sul
Coordenação: Rodrigo Camargo
Adjuntos: Leandro da Cruz Soares, Bernardo de Azevedo e Souza, Raccius Potter, Carlo Velho Masi, 
Ana Carolina Filippon Stein, Carolina Stein, Christian Penido Tombini, Marcelo de Almeida Ruivo, 
Bruno Rigon, Michelle Karen Batista dos Santos e Vanessa Cerezer de Medeiros
Rondônia
Coordenação: Jéssica Peixoto Catenhede (2019 e 2020) / Diego de Azevedo Simão (2019)
Adjuntos: Aisla Carvalho e Diego de Azevedo Simão
Roraima
Coordenação: Ilaine Pagliarini
Santa Catarina
Coordenação: Renato Boabaid
Adjuntos: Victor Fontes, Gabriel Annoni Cardoso, Twyla Reitz e Rodolfo Macedo do Prado
São Paulo
Coordenação: Bruno Martinelli Scrignoli
Adjuntos: Antonio Carlos Bellini Junior e Maurides de Melo Ribeiro
Sergipe
Coordenação: Roberto Silveira Filho
Adjuntos: José Lucas Santos Carvalho, Bartira Alicia da Silva Maia da Cunha e João Luciano 

Marques dos Santos Mota
Tocantins
Coordenação: Alana Carlech Correia
Adjuntos: Andrea Cardinale Urani Oliveira de Morais
 
EQUIPE IBCCRIM – 2019 e 2020
Coordenação-Geral: Paulo César Malvezzi Filho
Equipe: Marília Jahnel

Núcleo Financeiro:
Supervisão: Roberto Seracinskis
Equipe: Andrea dos Santos, Vanessa Lima e Victor Nogueira
Núcleo Administrativo:
Supervisão: Fernanda Barreto
Equipe: Alexandre Soledade e Eliane Yanikian
Núcleo de Atuação Política:
Supervisão: Paulo César Malvezzi Filho
Equipe: Jonas Santos
Núcleo de Biblioteca:
Supervisão: Willians Meneses
Equipe: Anderson Campos e Natalí Santos
Núcleo de Comunicação:
Supervisão: Douglas Calixto
Equipe: Adriana Peres, Harumi Visconti e Rodrigo Pastore
Núcleo de Educação:
Supervisão: Andreza Martiniano
Equipe: Ana Paula Silva e Hegle Borges
Núcleo de Publicações:
Supervisão: Willians Meneses
Equipe: Helen Christo

Também compuseram a equipe do IBCCRIM entre 2019 e 2020
Amarílis Costa (supervisão de Educação), Andréia Rocha (assistente de Educação), Bruna Vargas 
(assistente do Financeiro), Fernanda Barbosa (assistente da Coordenação Geral), Helena Curvello 
(supervisão da Biblioteca), Lorraine Carvalho (supervisão de Atuação Política), Luciana Zaffalon 
(Supervisão Geral), Nadir Fernandes (assistente do Administrativo), Natália Santos (assistente 
do Administrativo), Rafael Vieira (assistente em Publicações), Simone Nogueira (assistente da 
Biblioteca), Tânia Andrade (assistente da Educação), Taynara Lira (assistente de Publicações) e Vitor 
Munis (assistente em Comunicação).
 
Contato
Instituto Brasileiro de Ciências Criminais |  www.ibccrim.org.br

facebook.com/ibccrim @ibccrim @ibccrim




