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RESUMO

O presente trabalho tem por foco o estudo da evolução do regime jurídico de proteção dos direitos humanos, aí incluída a problemática dos 
conflitos normativos envolvendo a legislação interna e a internacional, bem como a análise das teorias contemporâneas pós-positivistas do 
Estado Neoconstitucional de Direito. Com efeito, um dos grandes desafios do Estado Democrático de Direito é a criação de um novo arcabouço 
teórico que se põe em busca de desenhar uma nova teoria da eficácia jurídica e social das normas constitucionais e, em especial, das normas 
garantidoras de direitos fundamentais. Assim sendo, no âmbito do constitucionalismo da pós-modernidade, o regime jurídico de proteção dos 
direitos fundamentais caminha entre duas grandes perspectivas que se contrapõem entre si, quais sejam, de um lado, o projeto globalizante do 
Estado Neoliberal de Direito e, do outro, o projeto epistemológico do Metaconstitucionalismo. Portanto, a partir dessa problemática, o presente 
trabalho tem como objetivo geral refletir sobre a ordem metaconstitucional de direitos humanos, cujo elemento propulsor é a garantia e a 
consolidação de novos direitos universais cosmopolitas de inspiração kantiana. Para a consecução desse propósito, os objetivos específicos da 
presente pesquisa são, em primeiro lugar, demonstrar a necessidade de fomentar um novo paradigma protetivo que permita o diálogo 
epistemológico necessário entre o controle de constitucionalidade e o controle de convencionalidade. O segundo objetivo específico da pesquisa 
é identificar o melhor paradigma constitucional a seguir, ou seja, seguir o constitucionalismo neoliberal garantista ou o metaconstitucionalismo 
cosmopolita associado aos sistemas internacionais de direitos humanos, especialmente, o sistema interamericano, operacionalizado pela Corte 
Interamericana de Direitos Humanos (CIDH). A presente pesquisa elegeu como método a análise da doutrina, seja a nacional, seja a internacional, 
sobre a dimensão metaconstitucional dos direitos humanos, bem como a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) e dos sistemas 
internacionais de proteção de direitos, de modo a identificar os desafios do Estado Neoconstitucional de Direito. Até o presente momento, tal 
método vem demonstrando ser adequado para o desenvolvimento da temática, uma vez que já evidenciou a necessidade de consolidação de uma 
ordem metaconstitucional de direitos humanos para os países de modernidade tardia, como é o caso do Brasil. É nesse sentido que a presente 
pesquisa constatou a relevância do diálogo entre Cortes, vale explicitar, entre o STF e a CIDH. Um bom exemplo do emprego científico desse 
diálogo entre Cortes ocorreu com o advento do ajuizamento da ADPF n. 347, na qual o relator Min. Marco Aurélio, em decisão liminar, 
determinou que juízes e tribunais observassem os artigos 9.3 do Pacto dos Direitos Civis e Políticos e 7.5 da Convenção Interamericana de Direitos 
Humanos, realizando, em até noventa dias, audiências de custódia, no prazo máximo de 24 horas. Assim sendo, pode-se afirmar que, com 
espeque nos objetivos traçados e nos estudos realizados até aqui, o diálogo epistemológico entre a dimensão interna (máxime com a ideia de 
supremacia da Constituição) e a dimensão metaconstitucional (máxime com a consolidação dos tratados internacionais sobre direitos humanos) é 
o principal caminho a seguir. Até o presente momento, chega-se à conclusão de que o Estado Neoconstitucional de Direito ainda necessita 
superar o risco de implantação de um Estado Judicial de Direito, violador da separação de poderes e da própria democracia. Urge, pois, construir 
um novo arquétipo que possa reaproximar a ética e o direito na realização da vida digna para todos, independentemente da soberania dos 
Estados. Ou seja, a ordem metaconstitucional de direitos humanos projeta-se para além das fronteiras nacionais, atribuindo força normativa ao 
direito cosmopolítico kantiano de curso universal.
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