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Linha temática do Grupo de Trabalho – GT:
INSTITUTIONAL THEORY AND FUNDAMENTAL RIGHTS (TEORIA DAS
INSTITUIÇÕES E DIREITOS FUNDAMENTAIS)
Linha(s) de discussão:
1 – Teoria Institucional, Democracia e Direitos Fundamentais: analisar o desempenho da
atividade institucional e, com isto, dificuldades geradas para efetivação de direitos
fundamentais e das normas constitucionais. Compreender como se desenvolve o plano de
atividade institucional, atentando-se para os fatores negativos e positivos ao desempenho de um
real papel democrático das instituições frente aos cidadãos destinatário de sua atividade.
2 – Separação de Poderes, Estado Administrativo e Direitos Fundamentais: análise dos
estudos acerca do Estado Administrativo moderno, quanto às críticas ao modelo de separação
de poderes clássico. Compreendendo que o desenho constitucional de um país não se resume a
uma análise constante, formal e isolada no tempo e no espaço. De outro modo, depende de uma
avaliação conjunta do comportamento das instituições que se relacionam e formam o arranjo
em escala macro do desenho estatal, bem como dos mecanismos democráticos empregados em

suas atuações em escala micro. Análise da atividade institucional a partir de uma compreensão
das capacidades institucionais que lhe caracterizam e dos efeitos decorrentes de seu exercício
no desenho constitucional. Discussões teóricas institucionalista e pós-madisonianas, com
destaque para o papel do Poder Executivo como promotor de políticas públicas e garantidor de
direitos fundamentais. Discussão de um modelo de desenho constitucional que reconheça as
dificuldades inerentes à atual separação de poderes no Brasil.

