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Semestre: 1o

Termo: -

Categorial da UC: Eletiva

Dia da semana e horário: quinta-feira, das 19 às 23 horas.
Atividades Síncronas: quinzenalmente a partir de 09/07 - das 19 às 20h30
METODOLOGIA DE ENSINO
A unidade curricular será ministrada no formato de ADEs remotas, nos ambientes virtuais Moodle e
Google Meeting.
Atividades: vídeo-aulas quinzenais transmitidas ao vivo pela plataforma Google Meeting, materiais
didáticos disponibilizados semanalmente no ambiente virtual; leituras dirigidas dos textos indicados;
análise de filmes a partir de roteiros previamente indicados.
Será disponibilizado material extra (vídeos e artigos científicos para discussão) com conteúdo
relevante e complementar para assimilação dos conceitos discutidos.

METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO
O aluno será avaliado do seguinte modo:
a) Assiduidade semanal nos acessos ao ambiente de aprendizagem da disciplina;
b) Participação nos encontros de discussão e resolução de atividades no ambiente virtual;
c) Exercícios referentes ao conteúdo das aulas e avaliação final do curso.
O conceito final da unidade curricular “cumprido/não cumprido”.

Universidade Federal de São Paulo

Campus Osasco

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
CASTELLAR, João Carlos. Direito Penal Econômico versus Direito Penal Convencional.1ª ed. Rio
de Janeiro: Revan, 2013.
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BATISTA, Nilo. Crítica do Mensalão. 1ª ed. Rio de Janeiro: Revan, 2015.
FALCÃO, Joaquim (org.). Mensalão: diário de um julgamento - Supremo, mídia e opinião
pública. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013.
GONTIJO, Conrado Almeida Corrêa. O crime de corrupção no setor privado: estudo de direito
comparado e a necessidade de tipificação do delito no ordenamento jurídico brasileiro.
Resumo da Dissertação de Mestrado, Faculdade de Direito USP, São Paulo, 2015. p. 1-39.
GRANDIS, Rodrigo de. Criminalidade empresarial e organizações criminosas: reflexões sobre
os pontos de atrito e os pontos comuns. In SILVEIRA, Renato de Mello Jorge; RASSI, João Daniel
(org.). Estudos em homenagem a Vicente Greco Filho. São Paulo: Liber Ars, 2014, p. 587-600.
VASCONCELLOS, Vinicius Gomes de. Colaboração premiada no processo penal. 2ª. ed.São Paulo:
Revisa dos Tribunais, 2018.
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Cronograma de aulas semanais

Semana

Conteúdo programático

1

06 - 11 de julho

Aula inaugural com apresentação das atividades e retomada dos
pontos já ministrados. Indicação de atividades para a próxima aula
síncrona.

2

13 - 18 de julho

Congresso Acadêmico

3

20 -25 de julho

Aula síncrona: O surgimento e o desenvolvimento do Direito Pena
no Estado Moderno. Escolas Penais: noções.

4

27 de julho – 01 de
agosto

Entrega de atividades referente ao tema da aula anterior. Leitura
orientada de textos para a próxima aula síncrona.

5

03-08 de agosto

Aula síncrona: A expansão do Direito Penal na sociedade de risco
no século XX. A tutela penal da Ordem Econômica. Direito Pena
Econômico e Direito Penal tradicional: distanciamentos e
aproximações.

7

10-15 de agosto

Entrega de atividades referente ao tema da aula anterior. Leitura
orientada de textos para a próxima aula síncrona.

8

17 -22 de agosto

Aula síncrona: Noções de Criminologia: de fundamento científico à
crítica do Direito Penal

9

24 -29 de agosto

Análise orientada do filme “A Lavanderia”(“The Laundromat”
Steven Soderbergh, EUA, 2019. Disponível na Netflix).

10

31 de agosto - 05 de
setembro

Aula síncrona: Aspectos criminológicos sobre os crimes "de
colarinho branco": a teoria da associação diferencial e os primeiros
trabalhos de Edwin Sutherland.

11

07-12 de setembro

Entrega de atividades referente ao tema da aula anterior. Leitura
orientada de textos para a próxima aula síncrona.

*12

14 -19 de setembro

Aula síncrona: os “crimes de colarinho branco” na legislação
brasileira.

13

21 -26 de setembro

Entrega de atividades referente ao tema da aula anterior. Leitura
orientada de textos para a próxima aula síncrona.

14

28 de setembro-03 de
outubro

Aula síncrona: A Lei de Organizações Criminosas e sua aplicação à
tutela penal da Ordem Econômica
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15

05 -10 de outubro

Entrega de atividades referente ao tema da aula anterior. Leitura
orientada de textos para a próxima aula síncrona.

16

12 -17 de outubro

Aula síncrona: debates de encerramento.

* Iniciando em 06 de julho, este é o número mínimo de semanas de aula

