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É com enorme satisfação que, em nome da Faculdade Nacional de
Direito (FND), Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), a Equipe
Editorial reúne esforços para oferecer à comunidade jurídica-acadêmica
um periódico científico especialmente voltado a temáticas da Teoria
Institucional.
A Teoria Institucional vem se desenvolvendo continuamente nas
principais Universidades e nos mais comprometidos centros de pesquisa
do mundo. Um campo promissor, caracterizado pelo intenso diálogo
entre áreas do conhecimento, notadamente em Direito Constitucional,
Direito Administrativo, Teoria do Estado, Ciência Política, Filosofia
Política e Análise Econômica do Direito.
Por meio da Teoria Institucional, pretende-se rediscutir o paradigma
Ciências Jurídicas que, por muitos anos, ficou limitado à norma jurídica.
Muitas pesquisas indicam, hoje, que a norma jurídica é importante, mas
a forma com que instituições interagem com essa norma é determinante.
Além disso, o modo pelo qual instituições interagem entre si pode ser
decisivo para a própria existência, validade e eficácia dessa norma
jurídica. Portanto, tornou-se insuficiente saber o que está escrito na
Constituição, se for desconhecida a forma com que as principais
instituições do sistema constitucional a interpretam e a aplicam em suas
respectivas atividades.
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REVISTA ESTUDOS INSTITUCIONAIS

Recentemente, muitos Professores, Pesquisadores e Programas de
Pós-Graduação, no Brasil, têm se dedicado à compreensão de problemas
institucionais, sobretudo encontrados no plano dos desenhos
constitucionais de larga-escala. Podem-se mencionar supostas violações
à separação de poderes e problemas envolvendo mecanismos de checks
and balances; limites da legitimidade do exercício do judicial review e
dificuldades que interferem no controle de constitucionalidade; conflitos
envolvendo o modelo de federalismo vigente no país. Esses exemplos
estão longe de esgotar as temáticas relacionadas à dinâmica institucional.
A Teoria Institucional tem sido largamente discutida, no exterior,
através de canais de comunicação acadêmica, especialmente nos Estados
Unidos da América. Similarmente, o mesmo interesse teórico sobre
institucionalismo surgiu no Brasil. Por esta razão, a Revista Estudos
Institucionais pretende promover um forte e significativo intercâmbio de
conhecimentos.
Estamos honrados em publicar este primeiro volume, que apresenta
uma variedade de artigos de alto nível de discussão relacionados a nossa
linha editorial.
Divirtam-se!
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