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A disciplina já foi oferecida anteriormente? ( )Sim  (X)Não 
 
É continuação do semestre passado? (  )Sim  (X)Não   
 
Dia da semana e turno a ser oferecida? 
 
(  ) segunda-feira - (  ) Matutino  (  ) Noturno  
 

(  ) terça-feira   -  ( X ) Matutino  (  ) Noturno  
 
Nome do (a) professor (a) que ministrará aula: CLAUDIO JOSÉ LANGROIVA PEREIRA 
 
 

 

NOME COMPLETO DA DISCIPLINA: PROCESSO PENAL E CRIMINALIDADE ECONÔMICA                               

PERÍODO: NPJ 

CARGA HORÁRIA: ( X ) 34 H/A ou  (  ) 51 H/A  N º DE CRÉDITOS: ( X  )02 ou (  )03 

NOME DO DEPARTAMENTO: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL 

 
I – EMENTA 

Prática do Processo Penal e o sistêmico de prevenção de delitos econômicos. O juiz e os poderes 
gerais de cautela. As medidas cautelares atípicas da Lei n.º 12.403/11. Prisão cautelar e medidas 
cautelares patrimoniais. Criminalidade Organizada e Lavagem de Dinheiro. Os pressupostos para a 
cautelaridade penal na criminalidade econômica. Investigação, quebra de sigilo bancário e fiscal, e 
tutela jurisdicional. Os limites constitucionais e as investigações administrativas do Poder Público.  
Direito de defesa, defesa técnica e autodefesa. Ministério Público e os limites da obrigatoriedade. 
Criminalidade Econômica. A busca da verdade no processo penal e os princípios da eficiência e da 
eficácia. Impacto da mídia nos crimes econômicos. Ação Penal e persecução penal em crimes 
econômicos. Legitimidade recursal e criminalidade econômica. 
 
II – OBJETIVO 
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Realizar atividades práticas que envolvam o raciocínio lógico jurídico, em especial nas hipóteses de 
criminalidade econômica, analisando conteúdo prático e questões teóricas e instrumentais que, 
processualmente, são enfrentadas na área da criminalidade econômica e na constituição probatória, 
em cada um dos temas indicados no conteúdo programático 
 
III – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1. Prática Processual Pena e o modelo sistêmico de prevenção de delitos econômicos.  
2. Investigação: Inquérito Policial e Procedimento Investigatório Criminal (PIC-MP) 
3. Receita Federal, COAF e a quebra de sigilo bancário e fiscal 
4. A Lavagem de Dinheiro e a persecução penal. 
5. Mecanismos extraordinários de investigação e Lei do Crime Organizado 
6. O juiz e os poderes gerais de cautela. As medidas cautelares atípicas da Lei n.º 12.403/11. 

Prisão cautelar e medidas cautelares patrimoniais. Os pressupostos para a cautelaridade 
penal na criminalidade econômica.  

7. Provas. Princípios fundamentais na sua colheita.  Ônus da prova. Sigilo da prova criminal. 
Os limites constitucionais e as investigações administrativas do Poder Público.  

8. Direito de defesa, defesa técnica e autodefesa.  
9. Jurisdição penal e seus limites.  
10. Ministério Público e os limites da obrigatoriedade.  
11. Criminalidade Econômica ea busca da verdade no processo penal e os princípios da 

eficiência e da eficácia.  
12. Impacto da mídia nos crimes econômicos. 
13. Legitimidade Recursal e crimes econômicos 
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