
ELSEVIER 

eito de conceitos econôm icos como eficiência, 
1ano, equilíbrio, respostas a incentivos positivos 
IS e negativas, trade off, custo de oportunidade 
~ possibilidades de estudo e cump re um papel de 
;a do direito (o dever ser) com uma perspectiva 

iativa dos Professores Th iago Bonino (coorde
'ireito da FGV) e Diogo Malan de organizarem 
mistas se aproximam. O livro reúne trabalhos 
fireito penal e trabalhos que estudam o d ireito 
llica. O livro vem preencher uma lacuna ainda 

'. 

A loisio A 1"mijo 
Professor EPGE-FGV c IMPA 

Sumário 

1 Breves anotações sobre o lei de lavagem de dinheiro 

André Lui:r. Callegari 

2 lo contractualisation de lo mat iere pénale . 

Corinne Mastala 

3 Bem jurídico tutelado pelo lei n~ 7.492/1986 . 

Diogo Malan 

4 Corrupção e judiciá rio - A (in)eficácia do s istema judicial 
no combate à corrupção 

Carlo$ Higino Ribeiro de Alencar 

Ivo Gico Jr. 

5 A eficácia dos salários públicos como instrumento 

de combate à corrupção 

Carlos Higino Ribeiro de Alentar 

Ivo Gico Jr. 

6 A criminalização do a t ividade empresarial no Brasil : 
entre conce itos e preconceitos . 

Luciano Fe ldens 

.. 1 

. .29 

37 

59 

81 

........... 99 

 

 



DIREITO PEH AL E ec OHOMIA ELSEVIER 

7 Análise econômica do crime no brasil ............................................ lll 
Gustava André Olsson 
Luciano Benetti Timm 

8 Efeitos penais do termo de ajustamento de conduta ambienta l ........ 133 

Marcio Barandiet 

9 Seletividade do sistema penal nos crimes contra 
o mercado de capitais . . .............................................. 147 

Thiago Bottino 
Eduardo Oli veira 

XVI 

Breves anotaçê 
lei de lavagem 

ANDR€ Luís CA 

1.1. Int rodução . 1.2. FaH 

tação . 1.2.2. Mascoram( 

processuais da lei brasile 

1.3.2. O problema da prov, 

da existência da crime p' 

lei n" 9.61311998). 1. 3.4. 1 

e cometidos na estrange 

delito prévio e no deli to c 
sunção. 1.4 .2 . Aplicação c 
material de crimes. 1. 4.4. 

Conhlsiio com f iguras t íp 

des t ruição das garantias 

bimento de honorários ad\ 
delito de lavagem de dinh! 

1.1. Int rodução 

Tra nscorridos 10 an 
pouca bibliografia 
passa as fronteiras 

de aprofundamento, pOI 

incriminadores comidos 

I. Domor {""!ll Direito Penal rei 
Unh'crsidad AutlÍnoma de Tia; 
Unisinu,.l'rofessor nos CUrsos, 

 

 


