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Simpósio: INSTITUTIONAL THEORY AND FUNDAMENTAL RIGHTS (TEORIA DAS 

INSTITUIÇÕES E DIREITOS FUNDAMENTAIS 

 

RESUMO: A sociedade moderna que já nasce como sociedade transfronteiriça, com a 

emergência de uma nova ordem mundial e o estreitamento dos laços entre as cortes 

constitucionais de sistemas constitucionais mais diversos, na busca por soluções adequadas para 

conflitos que advém de problemas comuns, sobretudo, os referentes ao reconhecimento de 

direitos fundamentais à grupos minoritários. Assim, no contexto brasileiro, atualmente se 

vivência grave crise institucional, em virtude da discordância entre os Poderes sobre diversos 

temas, especialmente em aspectos que envolvem processos contra parlamentares que são 

acusados de incitarem ódio contra à comunidade LGBT. Da mesma forma, no cenário político 

Norte-americano, a Trump's administration tem voluntariamente atuado em defesa de grupos e 

entidades privadas que professam ideologias ultraconservadoras e discriminatórias à 

comunidade LGBT, causando uma situação de tensão e desentendimento entre as instituições 

republicanas sobre esta questão sensível. Neste cenário, fica ainda mais evidente a similaridade 

de problemas no desenho institucional e no comportamento relacional entre as instituições 

republicanas de ambos os países quando lindam com temas polêmicos, como se observa 

inclusive no caso Masterpiece Cakeshop v. Colorado Civil Rights Commission - que em breve 

será julgado pela Suprema Corte - bem como julgados anteriores da Suprema corte americana 

em Lawrence v. Texas de 2003, Obergefell v. Hodges de 2015, e, da atuação da Suprema corte 

brasileira na ADI/4277 e na ADPF/132, com a expansão do poder judicante, que de “ativista 

judicial limitado” passa a ser “ativista judicial conciliador e árbitro” do jogo político. Esta 

concepção, fortalece uma ideia hierárquica linear, que ao mesmo tempo que conserva alguma 

autonomia sistêmica, em decorrência da inexistência de subordinações ordenativas entre 

sistemas juridicamente diferentes e autônomos, serve de ferramenta útil para as cortes no 

sistema jurídico global esclarecer o real papel das instituições no sistema democrático. 

OBJETIVO DA PESQUISA: A aplicação das decisões transnacionais nas ordens jurídicas 

domésticas funciona como um novo paradigma que vem a reforçar a racionalidade 

argumentativa da jurisdição local para a superação dos aspectos que ameaçam o bom 

desempenho da atividade institucional voltada à máxima proteção e efetivação dos direitos 

fundamentais. JUSTIFICATIVA: A presente pesquisa pretende contribuir para o 

desenvolvimento do debate sobre o grau de eficácia das decisões transnacionais nas ordens 

jurídicas domésticas, pautada, sobretudo, na racionalidade argumentativa da jurisdição local 

justificada pelo paradigma decisional transfronteiriço, como meio para aprimorar o desenho 



 

institucional constitucional brasileiro. METODOLOGIA: A presente pesquisa buscou por meio 

do método hipotético-dedutivo analisar comparativamente a jurisprudência das Supremas 

Cortes estadunidense e brasileira relativas à conflitos entre direitos fundamentais sob uma 

perspectiva crítica ao desenho institucional atual. HIPÓTESES: Apontar as dificuldades na 

superação dos aspectos negativos do desenho constitucional institucional de ambos os países. 

Verificar quão capazes as instituições estão para desempenhar seu papel constitucional em 

circunstâncias normais e em casos de instabilidade política. RESULTADO OBTIDO: Na 

pesquisa restou demonstrado que as instituições brasileiras não desempenham seu papel 

democrático-constitucional de forma adequada em virtude da ausência de diálogos 

institucionais, sobretudo em momentos de crise política. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Dialogo Transnacional; Problemas no Desenho Institucional; Nova 

Racionalidade Argumentativa das Cortes Constitucionais; Direitos Fundamentais. 


