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O Boletim do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais (IBCCRIM) é uma publicação de
periodicidade mensal, em circulação desde 1993, que apresenta aos associados e às associadas do
IBCCrim trabalhos de grande relevância sobre temas atuais de Direito Penal, Direito Processual
Penal, Criminologia e Direitos Humanos, bem como traz uma seleção de jurisprudência dos
tribunais pátrios sobre direito criminal. Esta edição especial do Boletim IBCCRIM, com o tema
“Direito Penal Negocial”, buscará apresentar artigos que relacionem os campos do direito penal,
direito processual penal e criminologia com abordagens e diferentes perspectivas relacionadas ao
tema da justiça negocial.

Dados gerais do periódico
Nome: Boletim IBCCRIM
Responsável: Instituto Brasileiro de Ciências Criminais
(IBCCRIM)
Formato: impresso e digital
Ano de criação: 1993 (sem interrupções)
Periodicidade: mensal
Recebimento de manuscritos: fluxo contínuo e editais especiais
ISSN: 1676-3661
Qualis: B5 (Interdisciplinar)

Ementa: Nas últimas décadas houve uma expansão dos chamados espaços de consenso no
Direito Penal brasileiro. É possível afirmar que há em nosso país uma tendência, cada vez mais
clara, de aproximação com o sistema penal estadunidense, em que os acordos entre as partes
resolvem grande parte dos conflitos penais levados ao Judiciário. Essa nova realidade exige uma
inegável adaptação das instituições e das categorias tradicionais de nosso modelo de justiça. Tanto
sob o aspecto dogmático, quanto sob o aspecto prático, imperioso que haja uma reflexão
aprofundada relativa ao correto funcionamento do modelo negocial, de maneira que não se

desrespeite os princípios e regras vigentes que formam o arcabouço jurídico pátrio. Assim, os
temas abordados poderão variar, segundo o seguinte escopo:
•

A verdade no contexto de uma realidade negocial

•

Justiça criminal negocial e o respeito às garantias constitucionais

•

A liberdade probatória das partes na negociação penal

•

Os desafios iniciais enfrentados pelos tribunais brasileiros em relação aos acordos
de não persecução penal

•

Aspectos contemporâneos da colaboração premiada

•

Consequências do descumprimento e rescisão dos acordos na esfera penal

•

O plea bargain e sua possível aplicação na sistemática brasileira

•

Um panorama histórico dos 27 anos da Lei 9.099/95

•

Acordos de leniência e outros acordos extrapenais e suas consequências para o
Direito Penal

•

Análise de modelos negociais penais em outros países

•

A recolocação dos sujeitos processuais no contexto de um modelo de justiça
negocial

•

Os aspectos criminológicos do modelo criminal negocial

A exogenia dos artigos será observada para a escolha dos artigos aprovados. A diversidade
temática também será considerada como critério para seleção de artigos a serem publicados,
sendo que parte do dossiê será composto artigos de autoras(es) convidadas(os).

No caso de aprovação de uma quantidade de artigos que exceda a capacidade de publicação do
número, o critério de seleção para a ordem de publicação será o da maior à menor titulação do(a)
autor(a). Todos os artigos aprovados serão publicados, ainda que em volumes futuros.

Durante processo de avaliação dos trabalhos dedicados a este volume Especial, o processo de
avaliação dos trabalhos dedicados ao fluxo contínuo ficará suspenso.

Prazo submissão: até 30 de abril de 2021
Período de avaliação: até 31 de maio 2021

OBS: com o objetivo de prevenir o esgotamento da capacidade de avaliação do corpo de
pareceristas do Boletim, inteiramente constituído por voluntários, somente os 30 primeiros
artigos inscritos poderão participar do processo de seleção para o Dossiê. Os demais serão
encaminhados automaticamente para a avaliação no fluxo comum do Boletim, fora do
especial, portanto.

CONDIÇÕES PARA SUBMISSÃO
(ou “como evitar uma rejeição preliminar”)
✓ Os trabalhos deverão ser enviados para o e-mail boletim@ibccrim.org.br, seguidos ou
precedidos do preenchimento do formulário que segue neste link: https://bit.ly/3aZHDa0
✓ Os artigos devem ter como elementos obrigatórios, sob pena de rejeição preliminar:
folha de rosto que contenha expressa destinação ao dossiê, título do trabalho (em português
e inglês), nome do autor/a (ou autores/as), resumo e palavras-chave (em português e inglês)
– máximo de 10 (dez) linhas para o resumo, e de 03 (três) a 05 (cinco) linhas para as
palavras-chave –, qualificação (situação acadêmica, títulos, instituições às quais pertença e
a principal atividade exercida), ORCID , endereço completo para correspondência, telefone,
e-mail e link para o currículo lattes.
✓ O artigo é inédito e livre de plágio? Ele não está sendo avaliado para publicação por
outra revista? Quando um trabalho idêntico ou semelhante tiver sido publicado em meio
distinto (ainda que em outro idioma), esse fato deve ser informado ao editor no momento
da submissão
✓ Não é exigida títulação mínima para submissão ao processo de avaliação e publicação.
✓ O trabalho aborda temática relacionada ao escopo do Dossiê?
✓ No titulo do email há expressa menção de que o artigo se destina ao Dossiê?
✓ O artigo possui o mínimo de 7.000 e o máximo de 21.000 caracteres, contando espaços e
referências? Pode o Conselho Editorial sugerir ao(s) autor(es) a redução do texto a critério
deste(s), para fins de sua acomodação no Boletim.

✓ O tamanho do título do artigo é razoável (máximo 2 linhas)?
✓ O arquivo da submissão está em formato Microsoft Word e não em PDF?
✓ A qualificação do(a)(s) autor(a)(es), número de ORCID e seu e-mail estão indicados?
✓ URLs e DOIs das referências foram informadas na lista ao final do artigo, quando possível?
✓ Se houver financiamento, os dados do edital estão indicados em nota de rodapé?
✓ Se houver apresentação de resultados de pesquisa empírica inédita envolvendo seres
humanos, há a indicação em nota de rodapé da aprovação por comitê de ética
✓ O artigo está ajustado ao padrão mais atualizado das normas da ABNT?
✓ O artigo utiliza referências atualizadas e de autores nacionais e estrangeiros representativos
na temática abordada?
✓ O artigo adota o padrão de citação AUTOR, DATA, PÁGINA, com referências
completas ao final do texto?
✓ O trabalho tem, no máximo, três autores? Em casos de pesquisas empíricas e/ou de
complexidade ímpar, que necessitem de mais colaboradores, deve-se justificar em notas de
rodapé, explicando tal situação e indicando concretamente a contribuição de cada autor
✓ O trabalho respeita integralmente as demais regras da Política Editorial do Boletim?

Para acessar o teor integral das normas de publicação e da política editorial do Boletim:
(https://www.ibccrim.org.br/publicacoes/pagina/2 ). A avaliação será feita por meio do sistema
de controle duplo-cego por pares, de acordo com as diretrizes da Qualis/CAPES. A equipe
editorial da Boletim poderá encaminhar artigos submetidos à chamada geral de fluxo contínuo,
que abordem temática relacionada a algum dos dossiês, para a sua avaliação conjunta; os textos
já aprovados e em fila para publicação que tratem do tema de algum dos dossiês poderão ser nele
publicados.

