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Simpósio: COSMOPOLITISMO E INTERCONSTITUCIONALISMO 

 

RESUMO: A presente pesquisa situa-se no campo das relações teóricas entre o Direito e as 

Ciências políticas. Como objetivo principal, decidiu-se pela investigação das possibilidades 

de se defender a existência de um ordenamento jurídico supranacional, que amplie a eficácia 

dos direitos humanos sobre todos os povos, de forma vinculante, independentemente do 

voluntarismo da aceitação dos Estados, ou seja, a partir da superação do conceito de soberania 

estatal incondicionada, que criaria, assim, as bases teóricas para uma jurisdição internacional 

baseada em princípios e garantias fundamentais aplicáveis em todo o globo. O trabalho 

tentará responder se é possível transpor a soberania estatal, com a imposição uma constituição 

supranacional eficaz, assegurando para toda a humanidade certos princípios e garantias 

fundamentais. Neste sentido, pretende-se explicar quais serão os mecanismos de eficácia desta 

constituição, quais as formas de sanções a serem previstas, quais as instituições responsáveis 

por criar e efetivar essa constituição, qual o modelo político-institucional mais adequado para 

essa proposta em face da clássica divisão dos poderes, e ainda, como esse ordenamento 

jurídico supranacional poderá preservar e expandir a democracia pelo mundo. Ainda no que 

se refere a última questão, faz-se necessário analisar o tema da representatividade dos povos 

no contexto dos padrões de Estados Nacionais, como forma de justificar essa realidade em um 

eventual projeto supranacional. Levanta-se como hipótese de partida a concepção de ser 

possível a determinação de alguns direitos dos povos comuns, desde que a deliberação destes 

direitos levem em conta características sociais e culturais destes povos, e sua consequente 

positivação em uma Carta Supranacional. Sabe-se, nesse sentido, que a soberania estatal é um 

conceito antigo, do séc. XVII, incompatível com o mundo atual, onde as relações humanas 

estão cada vez mais próximas, transpondo fronteiras com mais facilidade por via de inovações 

tecnológicas, na conhecida globalização. Portanto, as demandas sociais de diversos povos têm 

se tornado cada vez mais semelhantes, o que viabilizaria um ordenamento jurídico que 

garantisse, de forma justa, os chamados direitos fundamentais comuns a todos. Os avanços do 

direito internacional desde meados do séc. XX, como a criação de órgãos como a ONU e o 

TPI, mostram que é possível o desenvolvimento de instituições que sejam representativos de 

todos, apesar das dificuldades ainda encontradas, principalmente por serem barradas pela 

soberania estatal. Um ordenamento jurídico supranacional não deve ser absoluto, mas 

maleável, sendo adaptável ao nível de desenvolvimento econômico e social de cada povo, 

como premissa. Por isso, levando-se em conta estes fatores, deve-se achar mecanismos que 

busquem a efetivação dos direitos humanos, positivados neste ordenamento jurídico, 
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respeitando cada povo, de forma democrática, consensual, a fim de minimizar a aplicação da 

violência para tornar estes direitos eficazes. A pesquisa, por fim, se desenvolverá através do 

método de análise indutivo/dedutivo, com a coleta de dados em fontes bibliográficas nas áreas 

de Direito e de Ciências Políticas. 
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