COMPETIÇÃO DE DIREITO PENAL ECONÔMICO
“Direito Penal Econômico na Prática”

O QUE É?
É uma tradição a realização de competições internacionais envolvendo algum tipo de resolução de
disputas: arbitragem nacional, arbitragem internacional, resolução de controvérsias perante a OMC, a Corte
Interamericana de Direitos Humanos, a Corte Internacional de Justiça, o Tribunal Penal Internacional. A
participação nesses eventos representa importante e singular oportunidade para o estudo aprofundado dos
tópicos legais manifestados no caso sob exame e de interação entre profissionais, pesquisadores,
professores e estudantes. Nos alunos, as competições desenvolvem habilidades essenciais para o
desempenho de qualquer carreira jurídica: trabalho em equipe, investigação aprofundada, exploração de
argumentos e contra-argumentos, pensamento estratégico, oralidade, relacionamento com autoridades
etc.1
Ao menos desde 2013, a FGV DIREITO SP, no âmbito do GEPDPE2, tem tomado iniciativas para a
criação de uma competição na área do Direito Penal Econômico3. Isso envolveu a presença como
observadora da Profa. Heloisa Estellita e da pesquisadora Mariana T. Tosi na White Collar Crime – Invitational
Georgetown, de 15 a 17 de novembro de 2013, com a posterior implementação de uma competição no
âmbito da Pós-Graduação em DPE, no FGVlaw, realizada anualmente envolvendo os alunos do curso4.
Com a presente iniciativa, pretende-se dar mais um passo na implementação dessa atividade
envolvendo toda a comunidade acadêmica da FGV DIREITO SP, escritórios parceiros, além de profissionais
e professores de outras instituições de ensino. Trata-se de um projeto-piloto que terá como concorrentes
alunas e alunos da Escola, do 2º ao 5º ano, com o desejo de que, em futuro próximo, a competição seja
aberta a equipes de todas as faculdades de direito nacionais.
A integração vertical e horizontal entre todos os cursos da Escola, alunas/os e ex-alunas/os, bem
como entre a comunidade acadêmica e os diversos aplicadores do direito é uma das metas fundamentais da
FGV DIREITO SP. Nesse sentido, esta Competição envolverá alunas/os e ex-alunas/os da graduação ao
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Cf. o texto de Paula Danese e Pedro Buck no Jota: https://www.jota.info/carreira/a-importancia-dos-moot-courts-na-formacao-academica-03102017
https://direitosp.fgv.br/grupos/direito-penal-economico
3 A Escola está envolvida em diversas competições. Na área do direito penal, desde 2011, o Grupo de Direito Penal Internacional concentra o treinamento
e participação das equipes da Escola nas Moot Courts dessa áreas. Cf. https://direitosp.fgv.br/grupos/direito-penal-internacional
4 Uma das rodadas foi filmada e pode ser vista a partir deste link: https://www.youtube.com/watch?v=aRhUuSeYctM
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mestrado nas diversas etapas do projeto: elaboração do caso, perguntas aclaratórias, preparação de matriz
de avaliação (bench memo), avaliação de memorias, painéis de julgamento da fase oral.
Dado que o Direito é uma ciência prática, destinada à resolução de conflitos (atuais ou potenciais),
a abertura da graduação à realidade da vida profissional é essencial para a formação jurídica, mesmo para
os que pretendam seguir carreira acadêmica. Pensando nisso, a Competição envolverá ativamente
escritórios de advocacia que atuem na área penal econômica ou corporativa e que estejam interessados em
ter uma atuação direta na formação dos estudantes. Esses escritórios atuam como coaches das equipes, que
têm seus nomes. Outros escritórios, membros das demais carreiras jurídicas, especialmente juízes,
defensores e membros do Ministério Público, e professores de outras instituições de ensino também serão
envolvidos na competição compondo os painéis de julgamento da fase oral e o evento de encerramento.

ESTRUTURA
Realização: Grupo de Pesquisa e Estudos em Direito Penal Econômico – GEPDPE e Mestrado
Profissional em Direito Penal Econômico da FGV DIREITO SP
Disciplina teórica de apoio: Direito Penal Econômico na Prática (4 créditos), ministrada pela Profa.
Dra. Heloisa Estellita
Organização: Prof. Heloisa Estellita, Prof. Adriano Teixeira, Prof. Marcelo Cavali, Profa. Raquel
Scalcon, Ana Carolina Said, Douglas Norkevicius, Felipe Campana, Mariana Tumbiolo Tosi, Pedro
Mendonça, Rafaella Pereira, Rudyero Trento Alves.
Elaboração do caso: Douglas Fernandes, Luiza Farias Martins, Marco Antonio Barbosa, Mariana
Michelotto (alunas/os do Mestrado Profissional em Direito Penal Econômico da FGV DIREITO SP).
Avaliação de memoriais e membros dos painéis da rodada classificatória da fase oral: Aldo
Romani,
Barbara Lima, Bruno Borragine, Enzo Fachini, Gabriela Rodrigues, Gabriel Holtz,
Iggor Ramos, Juliana Malafaia, Kaique Almeida, Luis Henrique Pichini Santos, Marcelo Correra,
Roberto Portugal Biazi (alunas/os e ex-alunas/os do mestrado e do FGVLaw em Direito Penal
Econômico da FGV DIREITO SP).
Escritórios-coaches: Dias e Carvalho Filho Advogados; FeldensMadruga Advogados; Lefosse
Advogados; Malheiros Filho, Meggiolaro e Prado Advogados / Nilo Batista Advogados; Mattos Filho,
Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados; Rahal, Carnelós e Vargas do Amaral Advogados; Toron
Advogados; Vilardi Advogados.

RODADAS ORAIS
A fase oral da competição é totalmente aberta ao público. O exame oral nem se limita aos protocolos
de uma sustentação oral perante tribunal no Brasil, nem é uma arguição perante um tribunal do júri.
Ela é um meio de avaliar o conhecimento técnico das/os candidatas/os e de testar as habilidades
orais e de resposta rápida dos membros da equipe. Por esta razão, há uma participação ativa das/os
juízas/es durante as apresentações questionando sobre os dados do caso e sobre os argumentos
jurídicos.
Estes vídeos exemplificam a dinâmica de uma rodada oral de competição:

https://www.youtube.com/watch?v=rw1x21uJKPA
https://www.youtube.com/watch?v=aRhUuSeYctM

