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Temos a satisfação de apresentar à comunidade jurídico-acadêmica
mais uma edição da Revista Estudos Institucionais, desenvolvida com o
particular propósito de discutir e promover a Teoria Institucional. Este
periódico participa do momento de renovação da Faculdade Nacional de
Direito, antes depreciada, patrimonial e administrativamente. Graças à
dedicação infatigável e incessante dos corpos docente, discente e
administrativo e da presente gestão, liderada pelo Professor Flávio Alves
Martins, obtiveram-se muitos avanços.
A Faculdade contou, nos últimos anos, com um fortalecimento em seu
corpo docente, notadamente pela nomeação de mais de 50 professores
efetivos, o que reflete diretamente na qualidade da formação de alunos
que ocuparão importantes postos no mercado de trabalho, na academia e
na liderança nacional. A partir de mudanças tão substanciais,
certificações como o selo de excelência da Ordem dos Advogados do
Brasil, obtido nos últimos 5 anos, e a nota conferida pelo Ministério da
Educação e Cultura, recentemente elevada para 5, são apenas
consequências do árduo trabalho dos Professores e do rendimento de
alunos mais motivados e com maior oportunidades profissionais e
acadêmicas. É possível citar, ainda, outras conquistas de modo não
exaustivo, como a renovação logística e estrutural do campus, a
ampliação do acervo da Biblioteca Carvalho de Mendonça e a aprovação
de um Plano de Curso mais moderno, complexo e abrangente. É em um
contexto de completa renovação que a Revista Estudos Institucionais
surgiu e, hoje, publica sua segunda edição.
No Volume 2, Número 1, anunciamos, com profundo entusiasmo, um
dossiê elaborado ao redor de um dos maiores pensadores vivos do Direito
Constitucional, uma figura que inspira gerações de juristas. Esperamos
que, por meio deste dossiê, um debate envolvendo importantes teóricos
tenha se formado acerca de temas centrais do constitucionalismo na
atualidade e que todo o meio acadêmico possa se beneficiar de seus
frutos.
O Dossiê em Homenagem a Peter Häberle, coordenado pelo Professor
Fábio Corrêa Souza de Oliveira, é inaugurado com um artigo inédito do
próprio homenageado, cujos objetivos são, de um lado, expor brevemente
o enquadramento de suas principais obras dentro de sua fértil literatura
e do pensamento constitucional e, de outro, destacar a relevância delas
diante dos problemas que atualmente desafiam os Estados
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Constitucionais. Trata-se, como o próprio Häberle intitulou o trabalho, de
uma rica Retrospectiva Acadêmica, que publicamos sob a forma bilíngue,
disponibilizando o manuscrito original, em Alemão, e sua versão para o
Português, realizada cuidadosamente pelo Professor Enzo Baiocchi.
O dossiê contou com a participação de um dos mais importantes
difusores da obra de Häberle no Brasil, mérito reconhecido pelo próprio
homenageado em seu texto. Dando continuidade a esta incomensurável
contribuição, o Ministro e Professor Gilmar Ferreira Mendes nos honra
ao explicar, por meio de nosso periódico, como se deu A Influência de Peter
Häberle no Constitucionalismo Brasileiro.
O debate internacional ao redor de Häberle retorna ao Antigo
Continente para que o Professor Titular de Direito Constitucional da
Universidade de Granada, Miguel Azpitarte-Sánchez, trouxesse suas
ilustres reflexões acerca da aplicabilidade do pensamento do autor
homenageado às severas crises contemporâneas que têm afetado,
particularmente, a União Europeia. Em um momento política e
socialmente conturbado, marcado pelo fato histórico do “BREXIT”,
parece ser extremamente oportuno relacionar tais crises europeias às
contribuições de Peter Häberle en el Siglo XXI.
Encerramos esse debate retornando à alma mater de Häberle. O quarto
artigo publicado no dossiê é de autoria de Oliver Lepsius, acadêmico que
sucedeu o homenageado na cadeira de Direito Público da Universidade
de Bayreuth. Em seu artigo, Lepsius comenta a Retrospectiva Acadêmica e
os assuntos que lhe pareceram mais sensíveis foram desenvolvidos sob a
perspectiva do ensino jurídico e da jurisdição constitucional na
Alemanha.
Além do dossiê organizado, a Revista disponibiliza 10 artigos
científicos, que contribuem para o desenvolvimento da teoria
institucional a partir de perspectivas originadas em distintas áreas e
subáreas do conhecimento, como Direito Constitucional, Direito
Administrativo, Direito Econômico, História do Direito, Hermenêutica
Jurídica, Economia Política, Ciência Política e Filosofia Política,
empregando-se os mais diversos métodos de análise. Tivemos o imenso
prazer de contar com a participação de pesquisadores que relatam os
resultados de seus projetos de pesquisa de modo consistente e original.
Deixamos também nosso especial agradecimento a todos os avaliadores
que atuaram e, por meio de suas rigorosas e atentas avaliações,
permitiram o aprimoramento dos manuscritos aqui divulgados.
Logo em seguida aos artigos científicos, os leitores também
encontrarão um interessante ensaio norte-americano, traduzido por
membros da Equipe Editorial, acerca da importância da composição do
Tribunal de Júri em crimes graves e de repercussão. Do mesmo modo, o
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leitor ficará muito bem informado com as abordagens críticas de dois
comentários jurisprudenciais. O primeiro, trata da jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal em relação a um tema específico do Direito
Tributário e a disparidade entre os critérios aplicados, enquanto o
segundo aborda a jurisprudência correlata ao superendividamento que
acomete as sociedades de consumo.
Estamos extremamente contentes em publicar esta segunda edição,
que compreende uma diversidade de artigos originais, de elevada
qualidade e relacionados a nossa linha editorial.
A Revista Estudos Institucionais agradece ao profissionalismo e à
dedicação dos Editores Executivos Henrique Rangel, Igor De Lazari e
Carina Castro, sem o que a Revista não atingiria seus objetivos.
Equipe Editorial.
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