
“DIREITO PENAL ECONÔMICO: discussões atuais” 

 

 

Realização: Instituto Brasileiro de Ciências Criminais – 

IBCCRIM e AASP – Associação dos Advogados de São Paulo 

 

 

1. DA REALIZAÇÃO DO CURSO 

 

A realização de atividades culturais extracurriculares, bem como o 

incremento de parceria acadêmica voltada ao desenvolvimento de debates 

e palestras relativas às Ciências Criminais, em especial o Direito Penal e 

Processual Penal dos Crimes Econômicos. 

 

 

2. OBJETIVO DO CURSO 

 

Apresentar os principais temas da atualidade que envolvem o direito penal 

e processual penal econômico, fornecendo instrumental para estudantes e 

operadores do direito que de alguma forma estão envolvidos com esta seara 

do direito penal 

 

 

3. DO LOCAL, INÍCIO E TÉRMINO DO CURSO 

 

O curso será realizado nos dias 07 e 08 de outubro de 2013, das 19h às 

22h, no Auditório da Associação dos Advogados de São Paulo – AASP, 

localizado na Rua Álvares Penteado, nº 151 – Centro – São Paulo, 



conforme disponibilizado na seção de cursos do Portal do Instituto 

Brasileiro de Ciências Criminais – IBCCRIM (www.ibccrim.org.br).  

 

 

4. DAS INSCRIÇÕES E PAGAMENTO 

 

As inscrições estarão abertas a partir do dia 09 de setembro a 04 de 

outubro de 2013, 0h, e deverão ser feitas pelo Portal IBCCRIM 

(www.ibccrim.org.br). Caso o interessado não efetue sua inscrição até o 

prazo mencionado, terá a opção de fazê-la pessoalmente, no dia do evento 

na secretaria do curso. 

 

Os valores para participação do curso serão de R$ 100,00 para 

profissionais associados IBCCRIM/AASP, R$ 150,00 para profissionais 

não associados, R$ 50,00 para estudantes associados e R$ 65,00 para 

estudantes não associados. O valor da inscrição poderá ser pago por: cartão 

de crédito Amex, Dinners, Master Card e Visa ou Boleto Bancário. 

 

Para usufruir do valor de inscrição da categoria “Associado” é necessário 

que o participante seja sócio do IBCCRIM ou se associe através do link 

www.ibccrim.org.br Confira os valores e aproveite a oportunidade! 

 

5. DA POLÍTICA DE CANCELAMENTO  

5.1. Em caso de desistência, por qualquer motivo, ao aluno é garantido o 

direito à devolução dos valores pagos, devendo a solicitação ser feita 

por escrito e obedecidos os seguintes critérios:  

a) Devolução de 90% (noventa por cento) sobre o valor pago, caso 

a desistência seja comunicada com 20 (vinte) ou mais dias de 

antecedência ao evento;  
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b) Devolução de 75% (setenta e cinco por cento) sobre o valor 

pago, caso a desistência seja comunicada entre 19 (dezenove) e 15 

(quinze) dias de antecedência ao início do curso;  

c) Devolução de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor pago, 

caso a desistência seja comunicada entre 14 (catorze) e 10 (dez) 

dias de antecedência ao início do curso;  

d) Devolução de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor pago, 

caso a desistência seja comunicada entre 9 (nove) e 5 (cinco) dias 

de antecedência ao início do curso;  

e) Devolução de 20% (vinte por cento) sobre o valor pago, caso a 

desistência seja comunicada em até 4 (quatro) dias de antecedência 

ao início do curso;  

f) Não haverá devolução do valor pago, caso a desistência seja 

comunicada após o início do curso.  

5.2. A solicitação de cancelamento deverá ser dirigida à Coordenação do 

evento. 

 

 

 

6. DO NÚMERO DE VAGAS 

 

O curso terá limite máximo de 340 (trezentos e quarenta) vagas  

 

7. DA FREQUÊNCIA E CERTIFICADO ONLINE 

 

O curso terá a carga horária total de 06 horas. Para a obtenção do 

certificado, cada participante deverá contar com a frequência mínima em 

75% (setenta e cinco por cento) das palestras.  



O certificado será encaminhado a cada participante, por e-mail, em até 7 

(sete) dias úteis após o término do evento.  

Dúvidas: cursos@ibccrim.org.br ou (11) 3111-1040, 181 

  

 

8. COORDENAÇÃO - IBCCRIM 

 

Coordenador-Chefe do Departamento de Cursos 

Paula Lima Hyppolito Oliveira 

 

Coordenadores-adjuntos 

Camila Vargas do Amaral 

José Roberto Coêlho Akutsu 

Fernando Barboza Dias 

 

 

9. CRONOGRAMA DAS PALESTRAS 

 

 

“DIREITO PENALECONÔMICO: DISCUSSÕES ATUAIS” 

 

Primeiro dia de curso: 07.10.2013 

Segunda-Feira  – 19:00h às 22:00h 

 

Dia 1:  

Abertura: Sergio Rosenthal 

 

Tema: Criminalidade de empresa 

Palestrante: Heloísa Estelita 



 

Intervalo: 15 min 

 

Tema: Meios de Investigação de Prova nos Crimes Econômicos 

Palestrante: Renato Stanziola Vieira 

 

Presidente de mesa: Camila Vargas do Amaral 

 

 

Dia 2:  

 

Tema: Aspectos polêmicos do crime de descaminho 

Palestrante: FabioTofic Simantob 

 

Intervalo: 15min. 

 

Tema: Questões atuais sobre Lavagem de Dinheiro 

Palestrante: Alamiro Velludo Salvador Netto 

 

Presidente de mesa: José Roberto Coêlho Akutsu 

 


