
 
 

NÚCLEO DE PESQUISA E ESTUDOS AVANÇADOS - NPEA 
 

EDITAL DE SELEÇÃO 
GRUPO DE PESQUISA  

 
A Faculdade de Direito Milton Campos (FDMC), por meio de seu Núcleo de Pesquisa e 

Estudos Avançados (NPEA), faz saber que estão abertas as inscrições para seleção dos 

integrantes do Grupo de Pesquisa a seguir indicado, consoante os termos abaixo descritos:  

 

GRUPO DE PESQUISA 
A TUTELA DA SUPRAINDIVIDUALIDADE, E DA ORDEM 

ECONÔMICA, EM UMA PERSPECTIVA CONSTITUCIONALIZADA 
DA INTERVENÇÃO PUNITIVA 

 

1 - As informações específicas do Grupo de Pesquisa, incluindo a indicação de seu(s) 

coordenador(es), objeto de estudo/pesquisa, número de integrantes, regras e prazos de 

inscrição/seleção e horários de encontros, estão detalhadas no anexo.  

  
2 - As inscrições deverão ser realizadas nos termos fixados no anexo deste Edital, 

observados os prazos e requisitos estabelecidos.  

 

3 – Na hipótese de omissão no anexo da data e do horário de realização da seleção, os 

interessados deverão, após a realização da respectiva inscrição, procurar o coordenador 

do Grupo de Pesquisa para o devido agendamento. 

 
4 - Casos omissos referentes às questões regulamentadas por este edital serão dirimidos 

pela Comissão Interna de Pesquisa, em deliberação com a Diretoria e a Coordenação do 

Curso, devendo eventual solicitação ser formulada em requerimento enviado à secretaria 

da Faculdade de Direito Milton Campos. 

 
Nova Lima, 06 de setembro de 2022 
 
 
 

Professora Tereza Cristina Monteiro Mafra 

Diretora da Faculdade de Direito Milton Campos 

 



 
 

NÚCLEO DE PESQUISA E ESTUDOS AVANÇADOS - NPEA 

EDITAL DE SELEÇÃO – GRUPO DE PESQUISA 

setembro/2022 

NOME DO GRUPO: 

A TUTELA DA SUPRAINDIVIDUALIDADE, E DA ORDEM ECONÔMICA, EM 

UMA PERSPECTIVA CONSTITUCIONALIZADA DA INTERVENÇÃO 

PUNITIVA 

 

PROFESSOR(ES) COORDENADOR(ES): 

Luciano Santos Lopes 

 

NÚMERO DE VAGAS:  2 (duas) vagas. 

 

QUEM PODE SE INSCREVER:   

alunos (as) que tenham, no mínimo, cursado a disciplina Direito Penal IV da FDMC. 

 

PERÍODO DE INSCRIÇÃO:   12/09/22 a 16/09/22 

 

DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA INSCRIÇÃO: 

1) Currículo lattes, salvo se a plataforma estiver sem possibilidade de acesso no 

momento da inscrição. neste caso essa exigência será substituída pela 

apresentação de qualquer outra forma de currículo que apresente as informações 

acadêmicas do (a) candidato (a). 

2) histórico escolar 

 

TIPO DE SELEÇÃO DATA E HORÁRIO DA 

REALIZAÇÃO 

DATA DA 

DIVULGAÇÃO DO 

RESULTADO 

(     )  PROVA ESCRITA                                      

 

 



 
 
(  x  ) ENTREVISTA                                             dia 20 de setembro (3ª feira), 

às 11:05 hs., de forma 

presencial na faculdade (ou 

virtual, conforme exista 

requerimento do candidato 

neste sentido. Na 

oportunidade, será enviado o 

link). 

dia 22 de setembro 

(quinta-feira), até as 18 

hs. 

( x ) ANÁLISE DE 

CURRÍCULO                       

será feita na mesma ocasião da 

entrevista (acima marcada) 

 

será divulgado na 

mesma ocasião da 

entrevista (data acima 

marcada) 

 

 

TEXTO INDICADO PARA A ENTREVISTA  

“ADMINISTRATIVIZAÇÃO DO DIREITO PENAL ECONÔMICO” (LINK PARA 

ACESSO: http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=de4994a3a1ec0331) 

(CASO EXISTA DIFICULDADE PARA ACESSO AO TEXTO, ENVIAR EMAIL 

PARA O PROF. LUCIANO – luciano@mcampos.br ou 

Luciano.lopes@animaeducacao.com.br – E SOLICITAR O ARTIGO) 

 

BREVE DESCRIÇÃO DO GRUPO E DAS ATIVIDADES: 

A pesquisa realizada gira em torno da hipótese de que a intervenção penal, e 

administrativa (sancionadora), necessárias para a tutela de interesses supraindividuais 

(difusos e coletivos), e da ordem econômica em especial, deve ser constitucionalizada.  

A intenção da pesquisa é delimitar os papéis de atuação do moderno direito penal 

(econômico e supraindividual), bem como do direito administrativo sancionador 

(relação do Estado com a sociedade e com a economia).  

Quer-se verificar interfaces e afastamentos entre estes dois ramos punitivos do 

ordenamento jurídico  



 
 
A pretensão da pesquisa é realiza estudos e apresentar resultados (artigos, anais, 

seminários, workshops etc.) que se direcionem à aplicação de uma adequada 

hermenêutica constitucional, baseada na proteção de direitos fundamentais, apta a 

reconhecer a complexidade social, na tutela punitiva da 

supraindividualidade/economia. 

 

DIA E HORÁRIO DOS ENCONTROS: 

Encontros quinzenais, às quintas-feiras, às 11:10. 

 

OUTRAS INFORMAÇÕES: 

Qualquer dúvida, caso omisso ou outra informação necessária, contactar o professor no 

e-mail: luciano@mcampos.br ou Luciano.lopes@animaeducacao.com.br 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


