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EDITAL DE SELEÇÃO/2020-01 

 

 

 

EDITAL DE ABERTURA DE VAGAS E SELEÇÃO PARA O GRUPO DE PESQUISA  CNPQ 

“DIREITO PENAL ECONÔMICO E JUSTIÇA PENAL INTERNACIONAL” SOB 

LIDERANÇA DOS PROFS. DRS. MARCO AURÉLIO PINTO FLORÊNCIO FILHO E FÁBIO 

RAMAZZINI BECHARA, DA FACULDADE DE DIREITO DA UNIVERSIDADE 

PRESBITERIANA MACKENZIE. 

 

 

I.   DO GRUPO DE PESQUISA: OBJETIVO, NATUREZA E LINHAS DE PESQUISA 

 

1. O objetivo grupo é consolidar a linha de pesquisa Limites Jurídicos do Poder Econômico do 

Programa de Direito Político e Econômico e, também, auxiliar a compreensão dos pesquisadores 

sobre os temas afetos ao Direito Penal Econômico. O objetivo principal é identificar, justificar e 

fundamentar os limites jurídicos do Poder Econômico, relacionando-os com o papel do Estado no 

domínio econômico; 

  

2. O projeto, assim, não se restringe a compreender o poder econômico como uma questão 

isolada, restrita aos poderes repressivos ou de polícia do Direito Penal. Pelo contrário, o objetivo é a 

compreensão do fenômeno do poder econômico sob os mais variados aspectos, entendendo o poder 

econômico como um fenômeno da realidade social cuja regulação e, em determinados casos, 

repressão, abrange os mais variados ramos jurídicos. Desta forma, a partir do mesmo objeto de 

pesquisa, o poder econômico, buscamos promover sua análise jurídica sob os mais diversos 

conteúdos, identificando, justificando e fundamentando os limites jurídicos sistêmicos e específicos 

do poder econômico; 

 

3. A natureza do grupo é, portanto, interdisciplinar, pois busca reunir pesquisadores e discentes 

de diferentes áres das ciências jurídicas e sociais aplicadas, dispostos a explorar as questões nucleares 

do grupo e suas linhas de pesquisa, assim como organizar publicações, eventos e outras atividades a 

respeito do tema, convidando, sempre que possível, professores e especialistas no tema para 

participação; 

 

4. O grupo de pesquisa é constituído pelas seguinets linhas de pesquisa: 

a. Acompanhamento legislativo de projetos de lei em trâmite no Congresso Nacional, 
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que guardem relação com a temática do presente Grupo de Pesquisa, com o objetivo 

analisar e produzir pareceres técnico-jurídicos em projetos que tenham impacto ou 

fundamento econômico e/ou internacional;  

b. Estudo sobre a corrupção, com o objetivo de desenvolver pesquisas que possam 

subsidiar a construção de políticas públicas mais efetivas de prevenção e repressão 

à corrupção no Brasil; 

c. Estudo sobre a multiplicidade institucional que incide no âmbito do direito penal 

econômico, de forma a compreender suas razões e fragilidades, e avançar na 

formulação de políticas públicas para construir a devida conformidade neste âmbito.  

 

5. São ofertadas neste Edital vagas para composição do Grupo e suas linhas de pesquisa, abertas 

a Professores, Discentes de Pós Graduação ou de Graduação da Faculdade de Direito, bem como 

demais Pesquisadores. 

 

II. DO PERFIL DOS INTEGRANTES DO GRUPO DE PESQUISA 

 

1. Docentes pesquisadores: da UPM e de outras instituições que estejam desenvolvendo 

pesquisas e projetos vinculados à temática do Projeto; 

 

2. Discentes e docentes de outras Universidades e discentes egressos da UPM, desde que haja 

vinculação e pertinência temática ao tema de pesquisa; 

 

3. Discentes da Pós-graduação Stricto Sensu: alunos que estejam desenvolvendo pesquisas 

vinculadas às temáticas do projeto e que terão, se assim desejarem, a responsabilidade de auxiliar na 

organização e coordenação das atividades desenvolvidas pelos discentes da Graduação; 

 

4. Discentes da Graduação: alunos com disponibilidade para pesquisa (coleta de dados, revisão 

bibliográfica) e interesse nas temáticas; 

 

5. Os integrantes deverão ter currículo cadastrado na Plataforma Lattes e serão inseridos como 

participantes no Diretório do Grupo de Pesquisas CNPq. 

 

III. DOS RESULTADOS ESPERADOS 
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1. Produção e publicação de artigos cientificos sobre os temas em periódicos e revistas 

científicas e de áreas correlatas; 

 

2. Elaboração de relatórios de pesquisas semestrais e anuais; 

 

3. Organização de eventos como congressos, seminários, palestras e webnários destinados à 

comunidade interna e externa, onde serão apresentados os produtos do Grupo de Pesquisa; 

 

4. Projetos de iniciação científica, trabalhos de conclusão de curso, dissertações e teses 

vinculadas às linhas de pesquisa do Grupo e do Programa de Pós-Graduação em Direito Político e 

Econômico; 

 

5. Participação em congressos e demais eventos nacionais e internacionais; 

 

6. Organização de livro com o resultado das pesquisas e publicação do conteúdo. 

 

IV. DO FUNCIONAMENTO DO PROJETO 

 

1. Programação das reuniões: O Grupo tem caráter permanente com a realização de encontros 

telepresenciais, com duração de 1 hora, nos dias e horários estipulados neste edital; 

 

2. Crédito de participação:  

 

a. Aos alunos da Graduação que comparecerem em, ao menos, 75% (setenta e cinco 

por cento) das atividades poderão ser atribuídas de 20 (vinte) à 30 (trinta) horas de 

pesquisa, mediante apresentação e entrega de Relatório e/ou Artigo de Pesquisa nos 

prazos estabelecidos;  

b. Aos alunos da Pórs-Graduação Strictu Sensu que comparecerem em, ao menos, 75% 

(setenta e cinco prcento) das atividades: 1 (um) crédito de Atividade programada 

Obrigatória (APO); 

 

 

V. SÃO FORMAS DE DESLIGAMENTO DO PROJETO: 
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1. Ausência injustificada à 25% das reuniões presenciais; 

 

2. O não cumprimento das atividades propostas; 

 

3. Solicitação por escrito do interessado dirigida à Coordenação do Projeto; 

 

VI. DA SELEÇÃO DE PESQUISADORES E DISCENTES 

 

1. A inscrição poderá ser realizada até o dia 09 de março de 2021, por meio de Formulário 

Eletrônico disponível no link: https://forms.gle/dMG4WpV6wRaJ7SWa9 .  

 

2. A seleção será realizada por meio da avaliação conjunta dos seguintes critérios: 

a. Análise do Curriculum Acadêmico, com caráter classificatório; 

b. Análise de manifestação de disponibilidade, com caráter eliminatório; 

c. Entrevista, se necessário, com os Coordenadores/Discentes vinculados ao Projeto. 

 

3. O resultado da seleção será divulgado no dia 12 de março de 2021, via e-mail.  

 

São Paulo, 03 de março de 2021. 

__________________________________________ 

Prof. Dr. MARCO AURÉLIO PINTO FLORÊNCIO FILHO 

Coordenador 

___________________________________________ 

Prof. Dr. FÁBIO RAMAZZINI BECHARA 

Coordenador 
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