Projetos Selecionados

Campo Temático 1 - Tempo médio dos processos relacionados à adoção
no Brasil: uma análise sobre os impactos da atuação do Poder Judiciário
Proponente: Associação Brasileira de Jurimetria
Coordenador: Marcelo Guedes Nunes
Título da pesquisa: Tempo médio dos processos de adoção no Brasil: uma
análise dos impactos da atuação do Poder Judiciário

Campo temático 2 – Judicialização do direito à saúde no Brasil
Proponente: UERJ
Coordenadora: Roseni Pinheiro
Título da pesquisa: Estudo multicêntrico sobre as relações entre sociedade,
gestão e Judiciário na efetivação do direito à saúde.

Campo temático 3 – Ações coletivas no Brasil: o processamento, o
julgamento e a execução das tutelas coletivas
Proponente: USP RP
Coordenador: Camilo Zufelato
Título da pesquisa: Processos coletivos no Brasil: estudo diagnóstico sobre os
problemas e propostas de aprimoramento dos instrumentos processuais
coletivos para uma prestação jurisdicional mais eficiente

Campo temático 4 - Lei Maria da Penha: estudo sobre os impactos
sociojurídicos e a efetividade da prestação jurisdicional
Proponente: UnB NEPEM
Coordenadora: Tania Mara Campos de Almeida
Título da pesquisa: Lei Maria da Penha: análise da aplicação da legislação na
fase judicial do fluxo de pesquisa

Campo temático 5 - “Medidas Socioeducativas de Internação: Condições
de Cumprimento em Relação a Adolescentes do Sexo Feminino”
Proponente: Universidade Católica de Pernambuco
Coordenadora: Marília Montenegro Pessoa de Mello
Título da pesquisa: Dos espaços aos direitos: A realidade da ressocialização na
aplicação das medidas socioeducativas de internação das adolescentes do
sexo feminino em conflito com a lei nas cinco regiões.

Campo temático 6 – “Lei de improbidade administrativa”: obstáculos à
plena efetividade do combate aos atos de improbidade
Proponente: Fundação Universidade de Itaúna
Coordenador: Luiz Manoel Gomes Junior
Título da pesquisa: Lei de Improbidade Administrativa: entraves à efetividade e
combate aos atos de improbidade

Campo temático 7 – Impacto da atuação dos juízes leigos no Poder
Judiciário brasileiro
Em virtude do não atendimento dos critérios requeridos, não houve projeto
selecionado.

Campo temático 8 – Litigiosidade no Brasil: causas de pedir dos maiores
litigantes do Poder Judiciário
Proponente: USP – RP -– SP e Faculdade de Direito de Vitória (FDV)
Coordenador: Paulo Eduardo Alves da Silva
Título da pesquisa: Perfil do acesso à Justiça no Brasil: Juizados Especiais
Cíveis

Campo temático 9 – A carreira de juiz no Brasil: aspectos pessoais e
institucionais
Proponente: Fundação Carlos Alberto Vanzolini
Coordenador: Laerte Idal Sznelwar

Título da pesquisa: “Trabalhar na magistratura, construção da subjetividade,
saúde e desenvolvimento profissional”

Campo temático 10 - A força normativa dos precedentes na jurisdição
brasileira: diagnósticos e prognoses legislativas a partir do Anteprojeto
ao Código de Processo Civil
Proponente: FUNDEP - UFMG
Coordenador: Thomas da Rosa de Bustamante
Título da pesquisa: A força normativa do direito judicial: uma análise da
aplicação prática do precedente no direito brasileiro e dos desafios para a
legitimação da autoridade do Poder Judiciário
Proponente: Direito GV
Coordenadora: Soraya Lunardi
Título da Pesquisa: A força normativa dos precedentes na jurisdição brasileira:
diagnósticos e prognoses legislativas a partir do Anteprojeto ao Código de
Processo Civil

