
 
Curso de Especialização em: LLM Advocacia Criminal Corporativa Estrutura 

Curricular – componente curricular/carga horária. 
 
 
 

Fundamentos do Direito Penal Econômico e Empresarial 

Teoria do Delito Econômico e Empresarial 
32 h/a 
  

Responsabilidade Penal corporativa e dos Dirigentes – compliance 32 h/a  

Investigação Criminal nos Delitos Econômicos e Empresariais 32 h/a  

Justiça Criminal Negocial   32h/a  

Carga horária total do módulo   128h/a 

Fundamentos gerias e Crimes Econômicos e de Empresa  

Crimes de Lavagem de Dinheiro e Organização criminosa 
32h/a 
  

Direito Ambiental e Crimes ambientais 32h/a  
Economia e Crimes Contra a Ordem Econômica 32h/a  
Direito do consumidor e crimes contra as relações de consumo e 
economia popular 

32h/a 
  

Carga horária total do módulo  128h/a 

Fundamentos gerais e Crimes Econômicos e de Empresa  

Direito Tributário e previdenciário; Delitos Fiscais e Previdenciários 32h/a  

Direito Falimentar e Crimes Falimentares 
32 h/a 
  

Direito Administrativo e Crimes Licitatórios  32 h/a  
Direito Bancário e Crimes Contra o Sistema Financeiro 32 h/a  
CARGA HORÁRIA TOTAL DO MÓDULO  128h/a 

MÓDULO: Aplicação do Conhecimento  48h/a online 

TOTAL DA CARGA HORÁRIA DO CURSO  432h/a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



IDENTIFICAÇÃO DOS COMPONENTES CORRICULARES 
 
1. Nome do componente curricular: Teoria do Delito Econômico Empresarial 
 
2. Carga horária: 32h/a 
 
3. Ementa: Análise das características do direito penal moderno, com enfoque na 
crescente importância dos crimes econômicos, explicando-se a teoria do delito aplicada 
a tais crimes, em uma perspectiva que alia teoria e prática. 
 
4. Objetivo: Situar o aluno no tema, sua alta relevância nos nossos tempos, 
respaldando-o com bases dogmáticas tradicionais aplicadas na atualidade para os 
crimes econômicos, viabilizando que se desenvolva um senso crítico e uma visão ampla 
sobre a teoria do delito aplicada aos crimes econômicos. 
 
5.Conteúdo programático: Características do Direito Penal moderno. Conceito e 
abrangência do Direito Penal Econômico. Delito econômico e bens jurídicos. Bens 
individuais e supraindividuais. Ofensa, lesão e perigo no cenário dos delitos 
econômicos. Tipicidade. Critérios de imputação objetiva e subjetiva. Dolo e culpa em 
matéria econômica. A ilicitude e antijuridicidade em matéria econômica. Legitima defesa 
e estado de necessidade. Culpabilidade. Conhecimento da ilicitude extrapenal. 
Exigibilidade conforme o mercado. Erro de proibição nos crimes econômicos e 
empresariais. 
 

 
1. Nome do componente curricular: Responsabilidade Penal corporativa e dos 
Dirigentes – compliance 
 
2. Carga horária: 32h/a 
 
3. Ementa: Análise da autoria e da participação nos crimes econômicos e empresariais, 
incluindo-se a responsabilidade penal da pessoa jurídica, a partir de uma perspectiva 
teórica e de sua aplicação na prática, e estudando-se, nessa linha, o tema de 
compliance e prevenção de riscos empresariais. 
 
4. Objetivo: Situar o aluno no tema, sua alta relevância nos nossos tempos, 
respaldando-o com bases dogmáticas tradicionais aplicadas na atualidade para os 
crimes econômicos, viabilizando que se desenvolva um senso crítico e uma visão ampla 
sobre o tema. 
 
5.Conteúdo programático: Autoria e participação nos crimes econômicos e 
empresariais. O domínio do fato e suas teorias. Domínio do fato pela vontade e domínio 
por organização. Teoria dos crimes omissivos. Responsabilidade por omissão dos 
dirigentes de empresas; Responsabilidade penal da pessoa jurídica. Tipicidade, Ilicitude 
e Culpabilidade nos Crimes Econômicos e Empresariais. Teoria da Cegueira 
Deliberada. A presunção de responsabilidade dos Dirigentes. Responsabilidade penal 
da pessoa jurídica e Sistema da dupla imputação. FCPA, UKBA, The Sabarnes-Olex e 
tratados internacionais. Compliance e cultura de integridade empresarial. Sistema de 
gestão antissuborno. Due diligence. Elementos e estruturação de um programa de 
compliance. A prevenção de riscos empresariais. Códigos de ética e conduta. Risk 
assessment. Funções do compliance officer. O papel do whistleblower. Monitoramento 
dos programas de compliance. Risco reputacional. 
 

 



1. Nome do componente curricular: Investigação Criminal nos Delitos Econômicos e 
Empresariais 
 
2. Carga horária: 32h/a 
 
3. Ementa: Análise da investigação criminal, com enfoque nos meios e técnicas de 
investigação utilizados nos crimes econômicos e empresariais, incluindo-se a aplicação 
de medidas cautelares na criminalidade econômica. 
 
4. Objetivo: Situar o aluno no tema, sua alta relevância nos nossos tempos, 
respaldando-o com bases teóricas tradicionais aplicadas na atualidade para os crimes 
econômicos, viabilizando que se desenvolva um senso crítico e uma visão ampla sobre 
o tema. 
 
5.Conteúdo programático: Modelos de investigação preliminar: Inquérito Policial e 
outras formas de apuração. Investigação Defensiva. Meios e Técnicas de Investigação 
aplicados à criminalidade econômica e empresarial (busca e apreensão, infiltração de 
agentes, ação controlada, captações ambientais, acesso a dados cadastrais, 
interceptação telefônica, quebras de sigilos bancário e fiscal. Medidas cautelares na 
criminalidade econômica: Pressupostos. Prisão cautelar e medidas cautelares 
patrimoniais e assecuratórias. 
 

 
1. Nome do componente curricular: Crimes de Lavagem de Dinheiro e Organização 
criminosa 
 
2. Carga horária: 32h/a 
 
3. Ementa: Análise dos crimes de lavagem de dinheiro e organização criminosa, sob 
uma perspectiva histórica até a sua aplicação na atualidade, inclusive quanto a 
criptomoedas, analisando-se também os entendimentos jurisprudenciais sobre o tema. 
 
4. Objetivo: Situar o aluno no tema, sua alta relevância nos nossos tempos, 
respaldando-o com bases teóricas tradicionais aplicadas na atualidade para os crimes 
econômicos, viabilizando que se desenvolva um senso crítico e uma visão ampla sobre 
o tema. 
 
5.Conteúdo programático: Lavagem de Dinheiro e o crime organizado transnacional. 
Histórico normativo do crime de Lavagem de Dinheiro. Tipologia e fases da Lavagem de 
Dinheiro. Criptomoedas e Lavagem de Dinheiro. Tratamento jurisprudencial da 
Lavagem de Dinheiro. Crime organizado e organização criminosa. Conceito de 
organização criminosa da Lei 12.694/12. Coaf. O Delito de Organização Criminosa na 
Lei 12.850/13. Organização Criminosa e a Jurisprudência dos Tribunais Superiores. 
Crimes contra a Administração da Justiça no combate à Organização Criminosa. 
 

 
1. Nome do componente curricular: Direito ambiental e crimes ambientais 
 
2. Carga horária: 32h/a 
 
3. Ementa: Análise dos conceitos de direito ambiental e dos crimes ambientais, sob 
uma perspectiva histórica até a sua aplicação na atualidade, analisando-se também os 
entendimentos jurisprudenciais sobre o tema. 
 



4. Objetivo: Situar o aluno no tema, sua alta relevância nos nossos tempos, 
respaldando-o com bases teóricas tradicionais aplicadas na atualidade para os crimes 
econômicos, viabilizando que se desenvolva um senso crítico e uma visão ampla sobre 
o tema. 
 
5.Conteúdo programático: Conceitos do direito ambiental. Licenciamento ambiental. 
Termo de ajustamento de conduta. Crimes ambientais. 
 

 
1. Nome do componente curricular: Economia e crimes contra a ordem econômica 
 
2. Carga horária: 32h/a 
 
3. Ementa: Análise dos conceitos de economia e dos crimes contra a ordem econômica, 
sob uma perspectiva histórica até a sua aplicação na atualidade, analisando-se também 
os entendimentos jurisprudenciais sobre o tema. 
 
4. Objetivo: Situar o aluno no tema, sua alta relevância nos nossos tempos, 
respaldando-o com bases teóricas tradicionais aplicadas na atualidade para os crimes 
econômicos, viabilizando que se desenvolva um senso crítico e uma visão ampla sobre 
o tema. 
 
5.Conteúdo programático: Análise Econômica do Direito. Estruturas de mercado. 
Macroeconomia e microeconomia. Cartéis. Defesa da concorrência. Organização da 
Atividade empresarial. Crimes contra a ordem econômica na Lei 8.137/90 e na Lei 
8.176/90. 
 

 
1. Nome do componente curricular: Direito do consumidor e crimes contra as relações 
de consumo e economia popular 
 
2. Carga horária: 32h/a 
 
3. Ementa: Análise dos conceitos de direito do consumidor e dos crimes contra as 
relações de consumo e a economia popular, sob uma perspectiva histórica até a sua 
aplicação na atualidade, analisando-se também os entendimentos jurisprudenciais 
sobre o tema. 
 
4. Objetivo: Situar o aluno no tema, sua alta relevância nos nossos tempos, 
respaldando-o com bases teóricas tradicionais aplicadas na atualidade para os crimes 
econômicos, viabilizando que se desenvolva um senso crítico e uma visão ampla sobre 
o tema. 
 
5.Conteúdo programático: Conceitos de direito do consumidor. Responsabilidade no 
direito do consumidor. Crimes contra o consumidor. 
 

 
1. Nome do componente curricular: Direito tributário e previdenciário; crimes 
tributários e previdenciários 
 
2. Carga horária: 32h/a 
 
3. Ementa: Análise dos conceitos de direito tributário e de direito previdenciário, bem 
como dos respectivos crimes tipificados no Código Penal e em legislação especial, sob 



uma perspectiva histórica até a sua aplicação na atualidade, analisando-se também os 
entendimentos jurisprudenciais sobre o tema. 
 
4. Objetivo: Situar o aluno no tema, sua alta relevância nos nossos tempos, 
respaldando-o com bases teóricas tradicionais aplicadas na atualidade para os crimes 
econômicos, viabilizando que se desenvolva um senso crítico e uma visão ampla sobre 
o tema. 
 
5.Conteúdo programático: Contribuinte. Substituição tributária. Formas de lançamento 
do tributo. Tributos em espécie. Constituição do crédito tributário. Obrigações principais 
e acessórias. Procedimento administrativo fiscal. Formas de extinção do tributo. Crimes 
da lei 8.137/90, arts. 1º a 3º. Crimes de descaminho, art. 334 do CP. Constituição da 
previdência. Crimes previdenciários, arts. 168-A e 337-A do CP. 
 

 
1. Nome do componente curricular: Direito falimentar e crimes falimentares 
 
2. Carga horária: 32h/a 
 
3. Ementa: Análise dos conceitos de direito falimentar, bem como dos respectivos 
crimes, sob uma perspectiva histórica até a sua aplicação na atualidade, analisando-se 
também os entendimentos jurisprudenciais sobre o tema. 
 
4. Objetivo: Situar o aluno no tema, sua alta relevância nos nossos tempos, 
respaldando-o com bases teóricas tradicionais aplicadas na atualidade para os crimes 
econômicos, viabilizando que se desenvolva um senso crítico e uma visão ampla sobre 
o tema. 
 
5.Conteúdo programático: Direito Falimentar. Falência e recuperação judicial. 
Processo de falência. Crimes falimentares. 
 

 
1. Nome do componente curricular: Direito administrativo e crimes licitatórios 
 
2. Carga horária: 32h/a 
 
3. Ementa: Análise dos conceitos de direito administrativo, especialmente da licitação, 
bem como dos respectivos crimes tipificados no Código Penal e em legislação especial, 
sob uma perspectiva histórica até a sua aplicação na atualidade, analisando-se também 
os entendimentos jurisprudenciais sobre o tema. 
 
4. Objetivo: Situar o aluno no tema, sua alta relevância nos nossos tempos, 
respaldando-o com bases teóricas tradicionais aplicadas na atualidade para os crimes 
econômicos, viabilizando que se desenvolva um senso crítico e uma visão ampla sobre 
o tema. 
 
5.Conteúdo programático: Contratação com a administração. Formas de licitações. 
Processo licitatório. Crimes da lei de licitação. 
 

 
1. Nome do componente curricular: Direito bancário e crimes contra o sistema 
financeiro 
 
2. Carga horária: 32h/a 



 
3. Ementa: Análise dos conceitos de direito bancário, especialmente das instituições 
financeiras e do sigilo bancários, bem como dos respectivos crimes tipificados no Código 
Penal e em legislação especial, sob uma perspectiva histórica até a sua aplicação na 
atualidade, analisando-se também os entendimentos jurisprudenciais sobre o tema, 
desde a fase de investigação até o processo penal. 
 
4. Objetivo: Situar o aluno no tema, sua alta relevância nos nossos tempos, 
respaldando-o com bases teóricas tradicionais aplicadas na atualidade para os crimes 
econômicos, viabilizando que se desenvolva um senso crítico e uma visão ampla sobre 
o tema. 
 
5.Conteúdo programático: Sigilo bancário. Conceito de instituição financeira. 
Atribuições dos operadores do mercado financeiro. Investigação pelo Banco Central. 
Investigação pela CVM. 
 


