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A obra analisa o processo de inter-
nacionalização do direito constitu-
cional, às Constituições Latino-Ame-
ricanas e o Direito Internacional dos 
Direitos Humanos e a necessidade de 
um Diálogo Transjudicial entre os di-
versos Tribunais, Cortes e Salas da re-
gião, visando uma maior integração 
cultural em um mundo globalizado. 

A obra também aborda o fenômeno 
da “migração constitucional”, o flu-
xo dinâmico de estímulos constituí-
dos pela difusão e pelo conhecimen-
to de ideias em que se baseiam os 
ordenamentos constitucionais. 
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Pre fác io

O Dire i to  Const i tuc ional 
Transnacional  e  a lgumas  

de suas  d imensões

Foi com imensa honra e alegria que aceitei o convite para prefaciar 
esta primorosa obra a respeito do “Direito Constitucional Transnacional e 
algumas de suas dimensões”, de autoria de meu querido colega e amigo 
Professor Marcelo Figueiredo.

Brilhante, inquieto e visionário, o Professor Marcelo Figueiredo 
– com quem tenho tido o especial privilégio do convívio acadêmico 
na PUC/SP e em diversos eventos no exterior – sempre traz como 
marca um pensamento jurídico aberto, vibrante, contemporâneo e 
cosmopolita, próprios de um international scholar. O livro que agora 
apresento é capaz de refletir em suas tantas qualidades a refinada voca-
ção científica de seu autor.

Considero que a maior contribuição da excelente obra é enfocar 
a emergência de um novo paradigma jurídico, decorrente dos cres-
centes processos de internacionalização do Direito Constitucional; 
constitucionalização do Direito Internacional; internacionalização dos 
Direitos Humanos; humanização do Direito Internacional; somados 
ainda às tendências de regionalização mediante a interamericanização 
e europeicização do Direito local.

Sob a perspectiva do sistema jurídico multinível e tendo como 
centralidade a proteção dos direitos humanos, o livro confere 
especial destaque aos diálogos no marco do pluralismo jurídico, 
fomentados por interações, tensões, empréstimos, incidências e 
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impactos mútuos e recíprocos, das arenas local, regional e global, 
em um dinâmico entrelaçamento.

A obra adota como ponto de partida a análise do processo de 
internacionalização do Direito Constitucional, com ênfase na posição 
pluralista sob a égide do Direito Internacional. Estas reflexões prelimi-
nares serão enriquecidas com o questionamento da (in)existência de 
um constitucionalismo global, por meio do enfrentamento do clássico 
embate Direito Internacional versus Direito interno, avaliando-se o 
conceito de soberania, hoje relativo, poroso e a serviço do ser humano, 
como bem defende o autor. Transita-se, assim, ao exame das Constitui-
ções latino-americanas e de sua relação com o Direito Internacional 
dos Direitos Humanos, caracterizada por cláusulas de abertura cons-
titucional que permitem a recepção e incorporação dos instrumentos 
protetivos internacionais no âmbito doméstico. 

É a chave do diálogo que inspirará então os capítulos posteriores, 
sob a lente do diálogo transjudicial; do diálogo entre Tribunais; do di-
álogo no Direito Comparado; do uso de sentenças estrangeiras pelos 
Tribunais constitucionais; da influência da jurisprudência da Corte 
interamericana de Direitos Humanos em Tribunais da América Latina; 
da experiência brasileira, com destaque ao Supremo Tribunal Federal 
e aos tratados internacionais de proteção dos direitos humanos; bem 
como do diálogo interjurisdicional entre Tribunais Nacionais e Inter-
nacionais no Brasil.

Por fim, a instigante obra lança os desafios atuais do transconsti-
tucionalismo, com uma síntese conclusiva, na defesa de uma ciência 
de Direito Público integral, compreendendo os Direitos nacional e 
internacional, valorando a cultura do argumento e do diálogo consti-
tucional construtivo de caráter transnacional.

Ao enfocar com destacada competência as dimensões do Direito 
Constitucional Internacional, esta primorosa obra oferece uma quali-
ficada contribuição à literatura jurídica, na ambição de compreender 
a emergência de um novo paradigma jurídico em sociedades com-
plexas, no marco de um sistema jurídico multinível, em que ordens 
local, regional e global interagem, se entrelaçam e se reinventam, 
impulsionadas pelo potencial transformador do diálogo, guiado pelo 
princípio maior da dignidade humana.

Fomentar uma cultura jurídica inspirada em novos paradigmas 
jurídicos e na emergência de um novo Direito Público baseado na 
estatalidade aberta, no diálogo jurisdicional e na prevalência da digni-
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dade humana em um sistema multinível é o objetivo maior da presente 
obra, inspirada no Constitucionalismo Transnacional comprometido 
com o valor emancipatório dos direitos humanos em tempos tão 
complexos e desafiadores. 

Flávia Piovesan1

1 Professora Doutora em Direito Constitucional e Direitos Humanos da PUC-
-SP; visiting fellow do Human Rights Program da Harvard Law School (1995 
e 2000); visiting fellow do Centre for Brazilian Studies da University of Oxford 
(2005); visiting fellow do Max Planck Institute for Comparative Public Law and 
International Law (Heidelberg – 2007; 2008; 2015-2019); Humboldt Foundation 
Georg Forster Research Fellow no Max Planck Institute (Heidelberg – 2009-
2014); Visiting Scholar do David Rockefeller Center for Latin American Studies, 
Harvard University (2018);  foi membro da UN High Level Task force for the 
implementatiton of the right to development e membro do OAS Working Group 
para o monitoramento do Protocolo de San Salvador em matéria de direitos 
econômicos, sociais e culturais. Membro da Comissão Interamericana de Direitos 
Humanos (2018 a 2021).
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Int rodução

Pretendemos com o presente trabalho chamar a atenção e 
desenvolver o quanto possível o tema do chamado Direito Consti-
tucional Transnacional.

Explorar não somente as relações fundamentais entre o Direito 
Internacional e o Direito Constitucional, mas, sobretudo, o chamado 
Constitucionalismo “multi-nível”, também conhecido como fenômeno 
da “rede constitucional”.

O que significam? O que representam para o Constituciona-
lismo atual? 

Em seguida, pretendemos, como um desdobramento do tema 
anterior, mas com um foco mais preciso, analisar especificamente como 
se dá a relação entre o Direito Constitucional e o Direito Internacional 
dos Direitos Humanos nos processos de integração.

Advirta-se, desde logo, que os direitos humanos revelam-se como 
uma preocupação que permeia toda a discussão do presente trabalho. 

Por fim, analisaremos, como um recorte importante do tema, 
como se dá atualmente o chamado “diálogo transnacional”1 entre 
Tribunais e Cortes para saber se efetivamente ele existe, quais as suas 
possibilidades nesse contexto de mundo globalizado e transnacional e 
quais os seus desafios2.

1 Chamo de « discurso transnacional » aquele que quer significar a menção e o uso 
argumentativo de jurisprudência estrangeira e internacional pelo Judiciário de 
um determinado país. É evidente que esse é um dos significados possíveis, não o 
único, como veremos.

2 Advirta-se desde logo que na Faculdade de Direito da PUC-SP por força 
do artigo 297 de seu Regimento Geral e também por força do artigo 58 
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Vê-se que o fio condutor do presente trabalho é o chamado “trans-
constitucionalismo”, mas nele não se esgota nossa preocupação. Ele serve 
mais como um ponto de partida para as discussões e para o eixo de 
análise que pretendemos desenvolver a partir das contribuições valiosas 
da doutrina estrangeira.

O que nos motiva a escrever sobre esse tema, em primeiro lugar, 
é o seu pioneirismo. 

De fato, é escassa ou quase nula a bibliografia no Brasil, salvo 
talvez a tese substancial que apresentou o Prof. Marcelo Neves3 e mais 
recentemente o trabalho apresentado por Marcelo D. Varella na USP4.

Sem dúvida aquela teve a grande virtude de trazer o tema ao Bra-
sil (a partir de estudos que realizou na Alemanha) de forma o quanto 
possível didática ao público nacional.

 É, sem dúvida, uma grande contribuição deste renomado autor 
ao Direito Constitucional contemporâneo.

Pretendemos também dissertar sobre o chamado “diálogo” entre 
Cortes e Tribunais, tema que pode ser visto como um desdobramento, 
ou um “corte” específico no tema do transconstitucionalismo5.

Deveras, não conheço nenhum trabalho doutrinário no Brasil 
que se dedique de uma forma mais profunda ao tema do “diálogo 
entre tribunais”.

de seu Regimento Interno, inicialmente referidos no presente trabalho, não 
é exigido dos candidatos a elaboração de uma tese, mas a elaboração de « 
um trabalho inédito ». Isso porque, trata-se de um concurso de promoção 
na carreira, sendo o último título academico obtido pelos candidatos o de 
livre-docente. Seguem-se as promoções internas para a classe de «Professor 
Associado », também mediante concurso de promoçao e finalmente de « 
Professor Titular ». Desde logo enuncia-se que o presente trabalho não é, 
portanto uma tese, no sentido estrito do termo, mas um « trabalho inédito 
» sobre tema desenvolvido pelo candidato especialmente para o concurso 
a que se submete. O presente concurso desenvolve-se basicamente em três 
fases ou provas, a saber : I- prova de títulos ; II-prova didática e III- arguição 
oral do currículo e memorial. 

3 Marcelo Neves, “Transconstitucionalismo”, WMF Martins Fontes, São Paulo, 2009.
4 Marcelo D. Varella, « Internacionalização do direito : direito internacional, globali-

zação e complexidade », tese apresentada à Congregação da Faculdade de Direito 
da USP como exigência parcial à obtenção do título de Livre-Docente em Direito 
Internacional, São Paulo, 2012.

5 Sobre o discurso da transnacionalidade e sua relação com a justiça, vide Peer 
Zumansen, « Transitional Justice in a Transnational World : The Ambiguous Role 
of Law », Comparative Research in Law & Political Economy, Research Paper 
40/2008, Osgoode Hall Law School, York University, Toronto, Ontario, Canada.
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Esse tema me chamou atenção a partir de conferências aulas, semi-
nários, mesas redondas e congressos com os quais tive a oportunidade 
de colaborar, além de grupos de estudo e pesquisa da Associação Inter-
nacional de Direito Constitucional6, de que tenho a honra de participar. 

Posteriormente, dei-me conta de que as literaturas anglo-saxã e 
ítalo-espanhola aprofundaram-se no tema. 

Os trabalhos de Laurence Bourgorgue-Larsen, Rafael Bustos, 
Aida Torres e o clássico de Giuseppe de Vergottini são referências 
obrigatórias para quem pretende estudar a matéria7. Igualmente, 
cumpre referir a Javier García Roca, Pablo Antonio Fernández, Pablo 
Santolaya e Raúl Canosa8.

6 Associação Internacional de Direito Constitucional (IACL-AIDC) é uma entidade 
que tem por objetivo: “The overriding objective of the International Associtaion of 
Constitutional Law (IACL) is to provide a forum in which constitutionalists from all 
parts of the world can begin to understand each other’s systems, explain and reflect 
on their own, and engage in fruitful comparison, for a variety of purposes”. Seus 
objetivos também compreendem: “Développer un réseau de constitutionnalistes 
venant du monde entier; Fournir un forum dédié à l’échange de connaissances et 
d’informations sur les systèmes constitutionnels; Examiner et comparer des problè-
mes et phénomènes constitutionnels communs; Anticiper les nouvelles questions 
et identifier les approches qui pourraient être prises; Proposer un groupe d’experts 
parmi lesquels des équipes pourraient être formées pour examiner et conseiller sur des 
questions spécifiques ». A AIDC tem como um de seu grupo de estudo e pesquisa o  
“Cross-Judicial Fertilization: The Use of Foreign precedents by Constitu-
tional Judges”. Este grupo originou-se de uma proposta da Profa. Italiana 
Tania Groppi da Universidade de Siena e da Profa. Marie Claire Ponthoreau 
da Universidade de Bordeaux, durante o Congresso da Associação Interna-
cional de Direito Constitucional ocorrido na Grécia em 2007, ocasião em 
que pela primeira vez, fui eleito como membro de seu Comitê Executivo e 
também representante do Brasil naquela importante entidade internacional. 

7 Tripathi, P. K, « Foreign Precedents and Constitutional Law » Columbia Law 
Review, 57, 1957, Laurence Bourgorgue-Larse, “La formación de un Derecho 
Constitucional Europeo através del diálogo judicial”, In, Derecho Constitucional 
Europeo, Gurutz Jáuregui e Juan Ignacio Ugartemendía (coordenadores), Atas do 
VIII Congresso da Associação de Constitucionalistas da Espanha, Tirant lo Blanch, 
no prelo, Rafael Bustos, La Constitución red: un studio sobre supraestatalidad y 
Constitución, Instituto Vasco de Administración Pública, Oñati, 2005; Aida Torres, 
Conflicts of rights in the European Union. A Theory of supranational adjudication, 
Oxford University Press, 2009, Giuseppe de Vergottini, Mas Allá del Diálogo entre 
Tribunales, Prólogo de Javier García Roca, Cuadernos Civitas, Thomson Reuters, 
2010. Desse ultimo autor também é importante a consulta a sua obra, El margen 
de apreciación nacional en la interpretación del Convenio Europeo de Derechos 
Humanos, Civitas-Thomson Ruters, Madrid, 2010. 

8 Organizadores e Editores da obra, « El diálogo entre los sistemas europeo y ame-
ricano de derechos humanos » Civitas e Thomson Reuters, 2012. 
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No Brasil e em praticamente toda a América do Sul, temos dado 
passos importantes, mas ainda muito tímidos para o aperfeiçoamento de 
um diálogo possível que leve a um maior e mais intenso intercâmbio e inte-
gração entre Cortes e Tribunais nacionais, constitucionais e supranacionais. 

Como sabemos, alguns países europeus impõem expressamente, 
por força de dispositivo constitucional a seus órgãos internos (espe-
cialmente aos poderes executivos e judiciário, ao “Poder interno”), a 
obrigação de interpretar os direitos fundamentais que reconhecem em 
conformidade com a Declaração Universal de Direitos Humanos e os 
tratados e acordos internacionais por eles ratificados. 

Assim dispõe v.g. nossos irmãos iberos, Portugal, (artigo 16.2) e 
Espanha (art. 10.2). Encontramos no outro lado do atlântico, na África 
do Sul e em sua Constituição um exemplo forte de abertura (artigo 
39) que determina interpretar os direitos conforme o Direito Inter-
nacional, bem como permite aos tribunais internos considerar em suas 
ponderações a jurisprudência e os precedentes do Direito estrangeiro. 

Essa realidade parece muito distante da nossa, o que já justificaria 
o presente trabalho.

Em segundo lugar, é preciso dizer sem ressaibos, o tema agrada ao 
autor que o vê como um desafio de compreensão e como uma possi-
bilidade de explicação racional na organização das ideias e conceitos 
dentro da caótica pluralidade de fontes e de subsistemas que povoa 
o universo jurídico contemporâneo globalizado, fazendo porosas ou 
inexistentes as categorias jurídicas e Institutos sedimentados ao longo 
do século passado e, sobretudo, do século XIX. 

Parece natural que, em um mundo cada vez mais globalizado, em 
um quadro de pluralismo constitucional, não haja decisões de uma “ins-
tância final e única”, mas sim que controvérsias e soluções venham a 
partir dos diversos ordenamentos (muitas vezes autônomos, mas não 
raro interdependentes) que compõem essa rede9 de normas e países, 
mais ou menos integrados.

O tema aparece também em razão da forte internacionalização e 
globalização das relações jurídicas, em um mundo cada vez mais seg-
mentado em organizações internacionais, tribunais nacionais, regionais, 

9 Um bom estudo sobre a concepção do direito enquanto um fenômeno em “rede”, 
vide o trabalho de Ost e Kerchove, “ De la pyramide au réseau? Vers un nouveau 
mode de production du droit? Revue Interdisciplinaire d’Etudes Juridiques, n. 
44, 2000.
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supranacionais, internacionais, setores publico, privado, empresarial, cada 
um deles emitindo um grande número de normas jurídicas que devem 
ser interpretadas e aplicadas para além da figura tradicional do Estado10.

Ademais, como veremos, a dimensão constitucional da proteção dos 
direitos em geral (e dos humanos em particular) aumentou sensivelmente. 
Mas proteger direitos em um mundo plural e globalizado significa ter de 
compreender necessariamente como eles se apresentam na atualidade.

E os direitos, hoje, apresentam-se em várias esferas ou níveis, ou 
em “rede”, como se costuma dizer11.

 São editados, conferidos, contemplados em várias ordens jurídicas. 
Desse modo, aquele que pretende hoje estudar o Direito Constitucional 
não pode circunscrever-se à realidade estatal ou às constituições nacio-
nais. Esse intérprete estará fatalmente diante de uma pequena galáctica 
- conectado é verdade - ao universo de outras normas, constante de 
outros ordenamentos, mas com uma visão insuficiente do conjunto.

Como ensina Ernst- Ulrich Petersmann12: 

10 Com razão Niklas Luhmann quando afirma que a sociedade moderna tornou-se 
um tipo de sistema completamente novo, desenvolvendo um grau de complexidade 
sem precedentes. Diz : « Os limites de seus subsistemas não podem mais ser inte-
grados por fronteiras territoriais comuns. Somente o subsistema político continua a 
usar tais fronteiras, porque segmentação em « estados »parece ser a melhor maneira 
de otimizar sua própria função. Mas, outros subsistemas, tais como a ciência e a 
economia, espalham-se pelo globo inteiro. Portanto, tornou-se impossível limitar 
a sociedade como um todo por limites territoriais. A única fronteira significativa 
é a fronteira do comportamento comunicativo, isto é, a diferença entre comuni-
cação significativa e outros processos. Nem as diferentes maneiras de reproduzir 
capital nem os graus de desenvolvimento em diferentes países fornecem bases 
convincentes para a distinção de diferentes sociedades ». ( « A sociedade mundial 
como sistema social », Revista Lua Nova nº 47, página 189 e 190). 

11  O conceito de « rede »parte da definição bastante simples do sociólogo Manuel 
Castells. Rede, é um conjunto de nós interconectados, mas que por sua maleabi-
lidade e flexibilidade oferece uma ferramenta de grande utilidade para dar conta 
da complexidade da configuração das sociedades contemporâneas sob o paradigma 
informacional. Assim, diz Castells , definindo ao mesmo tempo o conceito e as 
estruturas sociais empíricas que podem ser analisadas por ele : « rede são estrutu-
ras abertas capazes de expandir de forma ilimitada, integrando novos nós desde 
que consigam comunicar-se dentro da rede, ou seja, desde que compartilhem os 
mesmos códigos de comunicação (por exemplo, valores ou objetivos de desem-
penho). Uma estrutura social com base em redes é um sistema aberto altamente 
dinâmico suscetível de inovação sem ameaças ao seu equilíbrio » , Manuel Castells, 
A sociedade em rede, página 499. 

12 « Constitutionalism, Multilevel Trade Governance and Social Regulation », do autor 
e Christian joerges, Hart Publishing, Oxford and Portland, 2006, Página XXV.
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National Constitutions turn out to be “partial constitu-
tions” which cannot realise many constitutional objectives 
across national frontiers without complementary, transna-
tional constitutionalism.

Entender essa pluralidade de normas e como elas se apresentam e, 
sobretudo, quem defende e protege os direitos é um de nossos objeti-
vos. A dimensão internacional, por exemplo, é somente uma de muitas 
possíveis dimensões de matéria de ordem constitucional (mas não 
necessariamente proveniente de uma Constituição), mas ainda assim 
compõe a proteção constitucional de direitos humanos, por exemplo.

Tome-se o caso do Tribunal Europeu de Direitos Humanos 
(TEDH), dos Tribunais Constitucionais e do Tribunal ou Cortes Su-
premas da Europa, e ainda da União Europeia e de sua Carta de Direitos 
Fundamentais da União Euroéia (CEDH), e sua inter-relação com a 
Convenção Européia de Direitos Humanos (CvEDH).

Imagine a complexa relação que se estabelece entre todas essas 
ordens, somente para ficar no caso da Europa. 

Tem-se só aqui uma relação entre quatro (4) tribunais o que 
permite só aqui visualizar que os sujeitos desse necessário “diálogo” 
jurisdicional sobre os direitos europeus são várias partes: o diálogo, nessa 
medida, nem sempre será bilateral, mas frequentemente multilateral. 

Problemas similares, mas ainda em menor escala, encontramos 
também na América Latina13 e em todos os países de nossa região sub-
metidos à jurisdição da Corte Interamericana de Direitos Humanos 
que tem de relacionar-se com os países e com os seus Tribunais estatais 
e estes com os órgãos internos dos Estados para dar cumprimento às 
decisões da Corte.

Nessa ordem de ideias, sabemos que já não é suficiente que os 
juízes dos Estados conheçam a ordem jurídica doméstica, mas devem 
inclusive ser guardiões da jurisprudência das Cortes e Tribunais Inter-
nacionais. É o chamado controle de “convencionalidade”.

Por seu intermédio, obriga-se o juiz estatal do Estado membro 
da Convenção Americana dos Direitos Humanos (Pacto de São José 

13  Para os efeitos do presente trabalho permitimo-nos utilizar as expressões América 
Latina e América do Sul como se fossem sinônimas pois queremos significar com 
a expressão toda a gama de países que estão geograficamente abaixo do México 
na direçao sul até a Argentina, exceção feita aos países do Caribe de origem ou 
influência inglesa e francesa. 
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da Costa Rica), a exercer o controle de suas normas, assim como da 
jurisprudência daquele Tribunal.

Finalmente, existem outras perspectivas possíveis quando falamos 
em “transconstitucionalismo”, o que não significa que teremos fôlego ou 
conhecimento para abordar todas elas.

Por exemplo, fala-se ainda em transconstitucionalismo14 quando se 
pretende referir à promoção dos direitos individuais, à não discriminação 
em geral das pessoas, ao estado de direito e aos direitos humanos de 
um lado a outro (transversalmente) das fronteiras estatais.

Esse, por exemplo, foi o tema de estudos do Prof. Ernst-Ulrich 
Petersmann15, ao longo dos últimos anos.

Enfim, nesta introdução pretendemos apenas ilustrar o cenário 
ou o pano de fundo sobre o qual edificaremos algumas preocupações 
com o presente trabalho, deixando claro que não haverá condições de 
abordar evidentemente todas as perspectivas enunciadas.

E para quê todo esse esforço da doutrina? Parece interessante, 
racional e eficiente essa apregoada integração?

Se pudéssemos dar uma resposta simples e objetiva diríamos o seguinte: 
se for para conferir cada vez mais validade e eficácia às normas internacio-
nais de proteção dos direitos humanos conferindo às pessoas mais e melhor 
proteção, sobretudo as minorias, já estaria justificado o esforço. 

Vamos então às nossas preocupações centrais.
Desenvolveremos este trabalho nos seguintes capítulos e itens.
O capítulo I será dedicado ao processo de internacionalização do 

direito constitucional e suas características contemporâneas. 
Nosso objetivo será verificar como o Direito Internacional e o 

Direito Interno convivem, se de forma integrada ou isolada. 
Em seguida, ainda como uma subdivisão do Capítulo I, abriremos 

os seguintes tópicos I.1, sobre o pluralismo jurídico e constitucional, I. 
2, sobre o critério da esfera material de validade (Kelsen).

No capítulo II, pretendemos responder a questão da existência ou 
não de um chamado constitucionalismo global. 

Novamente, voltamos ao tema do Direito Internacional e o Direito 
Interno (no item II.1, e suas relações possíveis, mas agora preocupados 
com a soberania estatal. 

14 Não colocaremos mais o termo entre aspas.
15 Vide Ob. Cit. “Constitutionalism, Multilevel Trade Governance and Social Re-

gulation”, Studies in International Trade Law, Edited by Christian Joerges and 
Ernst- Ulrich Petersmann, Hart Publishing, Oxford and Portland, 2006.
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Chegamos ao capítulo III para tratar das constituições latino-a-
mericanas e o Direito Internacional dos Direitos Humanos. 

A ideia aqui é estudar como as constituições dos países da região 
protegem o Direito Internacional dos Direitos Humanos16.

No capítulo IV, tratamos do diálogo transjudicial e o consti-
tucionalismo.

Procuramos responder à questão do que se entende hoje pelo 
termo “transjudicial”, “transjudicialidade” e “transjudicialismo”, um 
dos eixos centrais de nosso trabalho.

No capítulo V, trazemos o tema do diálogo entre tribunais e uma 
súmula da obra do Prof. Giuseppe de Vergottini, monografista impor-
tante da matéria.

Como veremos há uma ligação simbiótica entre os dois temas- o 
do transconstitucionalismo e a necessidade de um diálogo judicial. 

No capítulo VI, a discussão gira em torno do direito comparado 
e a atividade jurisdicional.

No capítulo VII, dissertaremos sobre os Tribunais Constitucionais 
e o uso de sentenças estrangeiras; no item 1, o caso da França e, no item 
2, o caso da Suprema Corte norte-americana.

No capítulo VIII, tratamos da influência das decisões da Corte Inte-
ramericana de Direitos Humanos em alguns Tribunais da América Latina.

No capítulo IX, voltamos ao tema do diálogo entre Cortes e Tri-
bunais com preocupação voltada ao direito constitucional.

No capítulo X, analisamos o Brasil, o Supremo Tribunal Federal 
e os Tratados Internacionais de Direitos Humanos. 

No capítulo XI, enfrentamos, ou talvez, aprofundemos o tema do 
diálogo necessário entre os Tribunais Nacionais e as Cortes (e organis-
mos) Internacionais e seus desafios. 

Voltamos ao tema do transconstitucionalismo e seus desafios no 
capítulo XII.

16  Como ensina Florian Fabian Hoffmann, « a pragmática dos direitos humanos 
re-descreve a metáfora da transplantação como um processo multidimensional, em 
que o significado dos direitos humanos é constituído através do seu uso. Direitos 
humanos são, desta forma, como um caleidoscópio permanentemente girando, 
ou como um algoritmo recursivo, re-aplicando-se continuamente às formas que 
ele mesmo gerou, assim criando um fractal belo, embora caótico ». (« A trans-
plantabilidade jurídica em matéria de Direitos Humanos : reflexões acerca de um 
conceito clássico do Direito Comparado » Revista Direito, Estado e Sociedade, 
número 30, página 156 a 166, junho de 2007. 



21

Fechamos o trabalho com uma síntese conclusiva numerada 
como item XIII. 

A relação entre os temas e o porquê de sua sequência será aborda-
da na medida em que a matéria avança e, cremos, é auto– explicativa.

Os rodapés não serão utilizados apenas e tão somente como um 
envio de uma referência de leitura, mas na maior parte, como um ponto 
de apoio de discussão ou de aprofundamento do tema abordado.

Essa uma técnica utilizada por muitos autores para manter o texto 
mais “limpo”, evitando assim que, a todo momento, haja a necessidade 
de referências doutrinárias e jurisprudências no corpo principal do texto. 
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