O NÚCLEO DE JUSTIÇA E CONSTITUIÇÃO
O Núcleo de Justiça e Constituição (NJC) surge com um centro de pesquisa
voltado para o debate e o estudo de temas relacionados à relação entre
Justiça, Constituição e democracia.
Fruto de uma preocupação dos alunos do mestrado em Direito e
Desenvolvimento da FGV Direito SP, o NJC foi criado em 2010, sob a
coordenação da professora Luciana Gross Cunha e dos professores Oscar
Vieira Vilhena e Dimitri Dimoulis, que decidem criar um espaço para debate,
aperfeiçoamento e pesquisa acadêmica sobre funções do Judiciário no
Estado Democrático de Direito.
Seguindo a sua função e objetivo, o NJC é um espaço aberto para aqueles
que queiram participar das atividades regulares e especiais do grupo,
apresentadas a seguir.

LINHAS DE PESQUISA
Atualmente, o NJC possui três frentes de pesquisas que são desenvolvidas
junto à linha de pesquisa “Instituições do Estado Democrático de Direito e
Desenvolvimento Político e Social”, no âmbito do Programa de Mestrado
Acadêmico da FGV Direito SP.
Partindo-se do pressuposto de que o Direito constitui um conjunto de
normas e instituições que condicionam o comportamento dos diversos
atores sociais e podem favorecer ou criar obstáculos para o

desenvolvimento econômico, político e social, o objetivo específico desta
linha de pesquisa é compreender o papel das instituições do Estado de
Direito no que diz respeito à concretização dos direitos e das políticas
públicas. São abrangidos estudos pautados nos principais debates da teoria
constitucional, o desempenho das instituições do Estado Democrático de
Direito, bem como estudos sobre o papel dos direitos fundamentais na
sociedade contemporânea, com vistas a compreender a gramática dos
direitos e suas regras de funcionamento.
1. STF e jurisprudência constitucional
Esta linha de pesquisa procura: i) observar e analisar o papel do Judiciário,
especialmente o STF, no exercício do controle de constitucionalidade por
meio de pesquisas jurisprudenciais; analisar a relação do Judiciário com os
demais poderes; identificar e verificar os modelos de interpretação
utilizados pelo Judiciário, principalmente o STF, em suas decisões e estudo
comparado de Cortes constitucionais; ii) estudar o desenho político, social e
econômico adotado por marcos legais, nacional e internacionalmente, e a
sua relação com o Estado Democrático de Direito.
2. Direitos Fundamentais
O objetivo desta linha de pesquisa é estudar a interpretação e concretização
dos direitos fundamentais no direito nacional e estrangeiro a partir da
perspectiva processual da justiça constitucional e de questões pontuais de
teoria do direito, especificamente no que diz respeito a opções
metodológicas sobre a interpretação do direito constitucional e problemas
de teoria da norma.
3. Performance e Sistema de Justiça
Esta linha procura compreender o papel das instituições do Estado de Direito
no que diz respeito à concretização dos direitos e das políticas públicas.
Seu principal produto é o projeto Indicadores do Estado de Direito.
Contando com uma equipe interdisciplinar, o projeto acompanha de forma
sistemática e metodologicamente controlada as opiniões da população com
relação ao Poder Judiciário e ao Estado de Direito no Brasil, além de
identificar as escolhas institucionais e analisar o desempenho das
instituições. Compõem o projeto Indicadores do Estado de Direito o ICJBrasil
- Índice de Confiança na Justiça no Brasil, que publica relatórios desde 2009,

e o IPCL - Índice de Percepção do Cumprimento da Lei no Brasil, produzido
desde 2013, além de vários estudos sobre as instituições políticas e
jurídicas.

ESTRUTURAÇÃO DE PESSOAS
O NJC é composto por pesquisadores que, de maneira voluntária, se
comprometem a contribuir com debates e trabalhos, e pelo pesquisador
coordenador.
A atual estrutura é a seguinte:
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Coordenador Acadêmico e Coordenador Executivo
Coordenador Acadêmico: Dimitri Dimoulis, professor da FGV Direito SP,
responsável por deliberações acadêmicas sobre o NJC.
Coordenador Executivo: Nikolay H. Bispo, pesquisador coordenador,
responsável pela execução e organização das atividades desenvolvidas pelo
NJC

Professores Membros: professores, da FGV ou de outras instituições
conveniadas, participantes e associados ao NJC. Podem ser professores
membros aqueles que tenham interesse em participar das atividades do NJC
e contribuir com elas. Se for professor da FGV, há necessidade de
participação efetiva; se for professor externo, será necessária a realização
de convênio com a instituição a que pertence.
Será elaborado um pequeno manual de introdução aos pesquisadores, no
qual constará que participação efetiva é comparecer nas reuniões
convocadas e sempre que distribuídas atividades, a realização dessas. Em
caso de falta consecutivas (a partir de três) ou de não entrega dos trabalhos,
a critério da coordenação acadêmica, pode o pesquisador ser convidado a
não participar mais das atividades.
- Soraya Lunardi – Professora da UNESP
- Luciana de Oliveira Ramos - Professora da FGV Direito SP
- Fabiana Luci de Oliveira – Professora da UFSCar
- Luciana Gross Cunha – Professora da FGV Direito SP
- Oscar Vieira Vilhena – Professor da FGV Direito SP
Pesquisadores Conveniados: pesquisadores externos à FGV, voluntários,
associados ao NJC com o objetivo de contribuir para as pesquisas e debates.
Podem ser mestrandos, doutorandos, mestres, doutores, graduados ou
graduandos, que tenham interesse em contribuir com o NJC, com as
atividades corriqueiras e cumpram com assiduidade as tarefas do NJC.
- Nicola Tommasini
Pesquisadores Permanentes: pessoas que possuem ou possuíram vínculo
com a FGV, sendo mestrandos, graduandos ou acadêmicos que participam
das atividades do NJC de maneira regular.
- Aline Santana
- Marco Antonio Loschiavo Leme de Barros
- Natalia Pereira Lana
- Natalia Langenegger
- Gabriel Calil
- Rafael Viotti

Ex-Pesquisadores: pesquisadores e professores que já contribuíram com o
NJC.
- André Delgado
- André Rosilho (fundador)
- Ana Beatriz Guimarães Passos
- Carolina Cutrupi Ferreira (fundadora)
- Dalton Tria Cusciano (fundador)
- Fayola Cajuella
- Ivan Franco
- Lara Barbosa Quadros Côrtes (fundador)
- Maíra Martinelli Rizzardi
- Maria Laura de Souza Coutinho (fundador)
- Marina Bastos
- Marina Jacob Lopes da Silva
- Milena Ginjo
- Paulo André Silva Nassar (fundador)
- Rubens Eduardo Glezer (fundador)
- Saylon Alves
- Vitor Martins Dias (fundador)

ATIVIDADES
O NJC se divide em duas grandes atividades: grupo de trabalho permanente
e grupo estendido.
O grupo de trabalho permanente é composto por pesquisadores que
realizam pesquisas dentro do NJC. Para se tornar pesquisador, é necessário
comparecer a, no mínimo, todas as reuniões abertas do semestre e
participar de alguma atividade de pesquisa do NJC.
O grupo permanente se encontra a cada 15 dias, para realização de
discussão e desenvolvimento dos trabalhos de pesquisa.
O grupo estendido é composto por pessoas que tenham interesse em
participar dos encontros de discussão e apresentação de pesquisas. Para
participar desse grupo basta se inscrever nos respectivos eventos.

O grupo estendido se encontra, via de regra, bimestralmente; um
pesquisador apresenta trabalhos para discussão coletiva (workshop
temático). Os encontros são divulgados em listas de interessados. Para
participar, basta enviar e-mail ao coordenador-executivo, informando o
interesse em participar de certo encontro.

