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EDITAL DE CANDIDATURA AO GRUPO DE PESQUISA  
“LEGITIMAÇÃO DEMOCRÁTICA DE TIPOS PENAIS INCRIMINADORES” 

 

O NELB – Núcleo de Estudo Luso-Brasileiro da Faculdade de Direito da Universidade de 

Lisboa, por meio da sua diretoria científica, e o Grupo de Pesquisa CNPq “Sistema Penal, 

Democracia e Direitos Humanos”, vinculado ao Centro Universitário CESMAC, convidam a 

comunidade acadêmica para o processo seletivo de ingresso no Grupo de Pesquisa “Legitimação 

Democrática de Tipos Penais Incriminadores”, que pretende reunir alunos (as) da Faculdade de 

Direito da Universidade de Lisboa e demais interessados (as) a desenvolver atividades pertinentes ao 

escopo do grupo, sob a Coordenação Científica do Prof. Dr. Bruno Cavalcante Leitão Santos1, e 

Coordenação Executiva do Diretor Científico do NELB e Prof. Ms. Paulo Gustavo Lima e Silva 

Rodrigues2. 

1. DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE PESQUISA 

O Grupo de Pesquisa realizará reuniões online de estudos sobre a relação dos sistemas penais 

modernos com processos democráticos, buscando verificar de que forma os tipos penais 

incriminadores atualmente se legitimam dentro da construção histórica destes processos, focando-se 

em tipos penais de Portugal e Brasil, mas podendo também incluir estudos de casos de outros países. 

 O (a) candidato (a) aprovado (a) no processo seletivo se compromete a cumprir as agendas de 

atividades propostas pelo professor coordenador científico do grupo de investigação, que serão 

informadas no âmbito do grupo.  Ao final, os alunos deverão apresentar trabalho em forma de artigo 

científico a ser recomendado para publicação em periódicos de classificação Qualis A ou B1 e B2. 

1.1. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES  

Serão realizados encontros mensais de 2 (duas) horas, preferencialmente na última quinta-feira do 

mês, com início no dia 28 de outubro às 14h (horário de Brasília) e às 18h (horário de Lisboa). 

                                                           
1 Doutor em Direito pela PUCRS, Mestre em Direito Público pela UFAL, Especialista em Direito Penal e Processual 

Penal pela UCDB. Advogado, professor do curso de Direito na graduação e pós-graduação, líder do Grupo de Pesquisa 

"Sistema Penal, Democracia e Direitos Humanos", pesquisador do Grupo "Direito, contemporaneidade e transformações 

sociais" junto ao CNPq, todos pelo Centro Universitário Cesmac. É também, pesquisador do "Grupo de Estudos da 

Ciência Conjunta Penal - GECCOPE" pela UNEAL, membro associado do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais - 

IBCCRIM e, Conselheiro Nacional da ABRACRIM. Atuou como pesquisador bolsista do IPEA/PNPD (edital 109/2016) 

entre 2017 e 2018. 
2 Doutorando em Ciências Jurídico-Criminais pela Universidade de Lisboa. Mestre em Direito Público pela UFAL. 

Professor de Graduação e Pós-Graduação em Direito Penal e Processual Penal. Assessor de Magistrado no Tribuna de 

Justiça de Pernambuco (TJPE). 
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Cada encontro contará com a discussão de um texto vinculado ao objeto da pesquisa, previamente 

indicado pelo professor convidado, com produção científica relevante no tema proposto no 

ordenamento jurídico-penal de um país, região ou sistema penal. 

1.2. BIBLIOGRAFIA INICIAL 

Indica-se como textos que subsidiarão as discussões os seguintes: 

- DUFF, Antony et al. Introduction. In: ______. The Constitucion of the Criminal Law. New York: 

Oxford University Press, 2013, p. 01-11. 

- GARGARELLA, Roberto. El derecho y el castigo: de la injusticia penal a la justicia social. Revista 

Derechos y Libertades, n. 25, jun. 2011, p. 37-54. 

- GLOECKNER, Ricardo Jacobsen. O respeito agonístico como princípio de legitimação substancial 

da racionalidade legislativa aplicada à produção de normas penais. Revista Brasileira de Ciências 

Criminais, V. 147, set. 2018, p. 779-811. 

- PALMA, Maria Fernanda. Conceito material de crime, direitos fundamentais e reforma penal. 

Anatomia do Crime, Revista de Ciências Jurídico-Criminais, n.º 0, Lisboa: Almedina, 2014, p. 01-

12. 

1.3. PROFESSORES CONFIRMADOS 

Ana Luisa Zago de Moraes - http://lattes.cnpq.br/9101961260324224  

Bruno Amaral Machado – http://lattes.cnpq.br/6719883195099829  

Bruno Tadeu Palmieri Buonicore – http://lattes.cnpq.br/7711285073938421  

Felipe da Silva Freitas - http://lattes.cnpq.br/8124580638487435  

Francisco de Assis de França Júnior - http://lattes.cnpq.br/2739102277898461  

Manuela Abath Valença - http://lattes.cnpq.br/4639632022380361  

 

2. DA CANDIDATURA  

2.1. REQUISITOS DE CANDIDATURA  

Estar inscrito na Licenciatura, no Mestrado, prático ou científico, ou no Doutoramento da Faculdade 

de Direito da Universidade de Lisboa ou estar inscrito no Programa de Pós-Graduação Strito Sensu 

de Direito de qualquer outra instituição de ensino no Brasil.  

2.2. PROCEDIMENTOS PARA CANDIDATURA  

Os (as) interessados (as) em ingressar no Grupo de Pesquisa “Legitimação Democrática de Tipos 

Penais Incriminadores”, devem preencher o formulário próprio do processo seletivo em questão, 

disponível durante o período de candidaturas no site do NELB e submeter para fins de seleção o 

Currículo completo e atualizado. 

2.2. PROCESSO SELETIVO  

A seleção se dará por livre escolha do Coordenador Científico, mediante a análise curricular. 

 

http://lattes.cnpq.br/9101961260324224
http://lattes.cnpq.br/6719883195099829
http://lattes.cnpq.br/7711285073938421
http://lattes.cnpq.br/8124580638487435
http://lattes.cnpq.br/2739102277898461
http://lattes.cnpq.br/4639632022380361
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3. AVALIAÇÃO E CERTIFICAÇÃO  

Para o vínculo e certificação pelo Grupo de Pesquisa, é necessário que o candidato tenha cadastro na 

plataforma Lattes (https://wwws.cnpq.br/cvlattesweb/pkg_cv_estr.inicio). 

O grupo pressupõe livre produção científica durante o seu funcionamento. É obrigatória a 

participação em 75% dos encontros e a apresentação de artigo científico no encerramento das 

atividades do Grupo de Pesquisa.  

Os membros do grupo que cumprirem com os requisitos de avaliação serão certificados da sua 

participação.  

4. VAGAS E PRAZOS  

Serão disponibilizadas 20 vagas, sendo distribuídas da seguinte forma: pelo menos 12 vagas a 

estudantes de Mestrado ou Doutoramento da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, até 4 

vagas à estudantes da Licenciatura da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e até 4 vagas 

a estudantes de Mestrado ou Doutoramento de Faculdades ou Universidades no Brasil. 

 

As candidaturas estão abertas de 04 a 20 de outubro, sendo encerradas às 8h (horário de Brasília) ou 

12h (horário de Lisboa) deste último dia. Data de divulgação dos resultados: 22 de outubro de 2021 

 

 

Paulo Rodrigues 

Diretor Científico 

Leandra Freitas 

Presidente do NELB 

Iago Legal 

Diretor Científico 

 

https://wwws.cnpq.br/cvlattesweb/pkg_cv_estr.inicio

