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RESUMO

O estudioso do direito constitucional contemporâneo, independentemente de ser ou não pós-positivista, deve compreender o espaço 
multidisciplinar que une o direito e a geopolítica, disciplinas que se imbricam de tal modo que acabam desaguando na garantia de direitos 
fundamentais do cidadão comum. Infelizmente, há que se reconhecer que esta linha epistemológica ainda é incipiente no Brasil. É nesse diapasão 
que a presente pesquisa pretende contribuir para a abertura de novos espaços de reflexão científica dentro da teoria neoconstitucional do 
direito, fazendo-a alçar voo mais elevado em direção a um constitucionalismo dito estratégico, que se junta ao constitucionalismo principialista 
pós-positivista. Com tal tipo de intelecção em mente fica mais fácil compreender a base fundante da atual pesquisa, cuja linhagem científica 
pretende caminhar para além da judicialização da política (caracterizada pelo deslocamento da questão política para o Poder Judiciário) para 
alcançar o patamar mais elevado da judicialização da geopolítica (caracterizada pelo deslocamento das grandes decisões geopolíticas do Estado, 
que serão levadas ao Poder Judiciário pelo próprio legislador democrático). Para tanto, o presente trabalho pretende examinar o fenômeno 
academicamente oculto no Brasil e que é exatamente a judicialização da geopolítica. Para a consecução desse propósito, os objetivos específicos 
da presente pesquisa são, em primeiro lugar, examinar os diálogos epistemológicos entre a Constituição e a Estratégia de Desenvolvimento 
Nacional. Assim, não basta reaproximar a ética e o direito, como o faz brilhantemente o paradigma neoconstitucionalista do direito; é preciso 
transpor limites para alcançar a plena sintonia entre as decisões judiciais do Supremo Tribunal Federal e as ações estratégicas do Estado, criando 
as bases teóricas de uma hermenêutica do desenvolvimento nacional como um dos elementos fundantes do neoconstitucionalismo pós-
positivista, bem como instrumento eficaz de garantia da dignidade da pessoa humana do cidadão comum. Já o segundo objetivo especifico da 
presente pesquisa é elaborar recomendações para o Estado brasileiro aperfeiçoar seu sistema de proteção das três dimensões de direitos 
fundamentais (direitos civis, políticos, sociais e transindividuais) a partir de um projeto de desenvolvimento nacional feito dentro do complexo 
jogo estratégico mundial. É nesse sentido que se sugere a potencialização da leitura ontológico-estratégica da Constituição, que leve em 
consideração a questão estratégica no processo de ponderação de valores constitucionais. E é exatamente por isso que a metodologia 
empregada nesta pesquisa possui uma perspectiva hermenêutica, que vai procurar investigar os diálogos epistemológicos entre a interpretação 
da Constituição e a elaboração da Grande Estratégia Nacional de modo a garantir a consecução dos objetivos fundamentais previstos na 
Constituição de 1988, no seu artigo 3º, incisos I a IV. Dessarte, o método de trabalho é o hipotético-dedutivo, baseado em pesquisa bibliográfica 
nacional e estrangeira, que investiga, de um lado, os avanços hermenêuticos advindos da escola neoconstitucionalista do direito e, do outro, as 
implicações de um cenário internacional hipercomplexo, que, em curto espaço de tempo, já vivenciou dois momentos de ruptura paradigmática 
da história da humanidade (queda do Muro de Berlin e das Torres Gêmeas). Esta abordagem revela-se adequada, na medida em que a coleta e o 
registro de dados de casos concretos no âmbito do Supremo Tribunal Federal viabiliza a análise das respostas do Poder Judiciário diante das 
variáveis geopolíticas que circunscrevem a ordem mundial multipolar. Ou seja, com base nos objetivos traçados e nos estudos realizados até aqui, 
chega-se à conclusão de que o constitucionalismo brasileiro ainda não se desenvolveu o suficiente para garantir que as ações estratégicas do 
Estado sejam instrumentos de eficácia social dos direitos fundamentais do cidadão comum.
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