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RESUMOS: Hodiernamente, pode-se dizer que se pode afirmar que na ideia de 
equidade se encontra subjacente a procura de justiça em uma escala global e o 
respeito recíproco na comunidade internacional, na medida em que a jurisdição 
transnacional exerce mecanismos de reciprocidade, persuasão e aculturação, 
em que os Estados se adaptam ao direito transnacional, em função do seu auto 
interesse no ganho de legitimidade e unidade. Desse modo, o que se está a 
afirmar é que referência a cortes transnacionais providenciam uma ferramenta 
adicional e potencialmente útil, à medida que o Judiciário tenha de lidar com 
questões complexas, proporcionando outra fonte de opiniões, que poderá 
auxiliar os juízes quando forem confrontados com assuntos semelhantes. É o 
que Sanford Levinson defende, ao dispor que é uma prática simplesmente 
prudente reconhecer experiências estrangeiras e aplicar as lições encontradas 
a dilemas semelhantes nos Estados Unidos. Vicki Jackson também segue a 
mesma linha argumentativa, ao sustentar que o emprego de decisões 
estrangeiras pode contribuir para uma melhor compreensão acerca das 
idiossincrasias locais, e incentiva a melhor compreensão das consequências 
possíveis nas diferentes escolhas interpretativa. Logo, a disposição em 
empregar práticas transnacionais, acaba por ser reflexo da inserção das cortes 
em uma comunidade mais ampla, que, ao menos presumivelmente, compartilha 
de seus valores essenciais, e, portanto, a ascensão de abordagens comuns dos 
juízes para questões transnacionais incorpora, às práticas jurídicas, tendências 
centrais da comunidade global, em um espírito de interconexão com outras 
instâncias judiciais.  
OBJETIVO DA PESQUISA: Discutir a aplicação das decisões transnacionais nas 
ordens jurídicas domésticas, como um novo paradigma que vem contribuir tanto 
para a constitucionalização dos direitos, quanto para a reconstrução progressista 
dos tradicionais conceitos sobre o tema, a fim de assegurar a superação de 
mentalidades isolacionistas adotadas por algumas instituições que, por 
comodismo, recusam-se a assumir uma postura mais dialógica com outros 
ordenamentos jurídicos que, inevitavelmente, permitiria a oxigenação de ideias 
para melhor compreender a questão da transfroteiridade sobre essa temática.  
JUSTIFICATIVA: A presente pesquisa pretende contribuir para o 
desenvolvimento do debate sobre a eficácia das decisões transnacionais nas 
ordens jurídicas, como vetor de constitucionalização dos direitos por via da 
construção jurisprudencial. Ademais, também pretende saber se as cortes 
europeias estão assegurando a efetivação dos direitos fundamentais em uma 
perspectiva transfronteiriça, sobretudo para servir como modelo de referência 
para as instituições Brasileiras. 



METODOLOGIA: A presente pesquisa buscou por meio do método hipotético-
dedutivo e da análise jurisprudencial de casos concretos analisar 
comparativamente a jurisprudência relativas à conflitos da efetivação dos direitos 
fundamentais no debate transjudicial.  
HIPÓTESES: Apontar as dificuldades na superação dos aspectos negativos do 
desenho institucional do Brasil e da Europa no diálogo transjudicial. Verificar 
quão capazes as instituições europeias e brasileiras estão para desempenhar 
seu papel constitucional no contexto atual. 
RESULTADO OBTIDO: Na pesquisa restou demonstrado que, nos últimos anos, 
as instituições estão desempenhando seu papel democrático-constitucional de 
forma adequada em virtude da abertura aos diálogos e, sobretudo no que 
concerne a constitucionalização dos direitos por via da construção 
jurisprudencial das cortes transnacionais. 
 
PALAVRAS-CHAVE: DIÁLOGO TRANSNACIONAL; 
CONSTITUCIONALIZAÇÃO DOS DIREITOS. 
 
 


