
RELEITURAS: REVALORAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E 
RESSIGNIFICAÇÃO DO EXERCÍCIO DA CIDADANIA NO 

ÂMBITO DA REVISÃO PERIÓDICA UNIVERSAL 
 

MARIANA CARVALHO DE PAULA DE LIMA 
Defensora Pública do Estado de Minas Gerais, Especialista em Direito Público 

e em Direito Privado, Mestranda em Direito Constitucional pela Universidade de 
Coimbra 

 
RESUMO: As relações internacionais sobre direitos humanos ou direitos 
fundamentais vão além dos Estados, já que o pluralismo ganha forma de 
sociedade multicêntrica, proteção multinível e entrelaçamento de ordens 
jurídicas. Com base nesse contexto, a teoria do transconstitucionalismo propõe 
a aplicação de uma racionalidade transversal para o diálogo entre as diferentes 
ordens jurídicas na solução de um problema transnacional. Isso ocorre porque 
um problema transconstitucional pode envolver instituições e tribunais locais, 
nacionais, internacionais, supranacionais e transnacionais. Para resolver isso, a 
razão transversal atua como uma “ponte de transição” na interação entre os 
vários sistemas por meio de um diálogo. Neste diálogo, não há solução pré-
ordenada porque a autonomia dos sistemas é respeitada. Nesse sentido, a troca 
construtiva de experiências entre diversas racionalidades geralmente ocorre nos 
tribunais, pelo diálogo judicial - cruzamento de precedentes e ratio decidendi e 
pelo transconstitucionalismo (construção e reconstrução dos conteúdos jurídicos 
nas diferentes ordens jurídicas pela via de seu entrecruzamento). Apesar da 
importância do diálogo judicial, esta não é a única forma de interação no âmbito 
global para enfrentar problemas referentes a direitos humanos ou direitos 
fundamentais. Portanto, as instituições nacionais devem aplicar a razão 
transversal e iniciar um diálogo internacional, corroborando ativamente para a 
reconstrução dos conteúdos jurídicos e da participação das minorias. O objetivo 
deste trabalho é apresentar uma releitura do transconstitucionalismo pelo 
envolvimento das instituições públicas nacionais na construção dos novos freios 
e contrapesos voltados à proteção dos direitos humanos no âmbito da revisão 
periódica universal da Organização das Nações Unidas. Desta forma, haveria 
discussões / reuniões entre instituições públicas nacionais, respeitando o 
multiculturalismo e sua própria autonomia, a fim de construir propósitos globais 
sobre a efetividade dos direitos humanos, recomendações para os estados em 
um âmbito global e também localmente (em seus próprios países). Esses 
relatórios devem ser enviados às Nações Unidas, por ocasião de sua respectiva 
Revisão Periódica Universal, como uma nova “ponte de transição” entre as 
Nações Unidas e os estados. Portanto, as recomendações das Nações Unidas, 
por meio de um entrelaçamento de instituições públicas nacionais regidas pela 
Declaração Universal dos Direitos Humanos (embora respeitando o 
multiculturalismo e sua autonomia), são os novos freios e contrapesos que 
devem ser desenvolvidos no mundo global, transformando a “identidade-
resistência” em “identidade projeto”. 
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