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Resumo: Em sua marcha histórica, o Estado vem construindo e 

sendo construído por movimentos na sociedade nacional e na 

comunidade internacional. Os rearranjos intraestatais ocasiona-

dos por essas dinâmicas propiciam uma realocação dos atores e 

de seus papéis, impulsionando o repensar sobre o seu poder ins-

titucionalizante. O Estado, até então soberano absoluto no seu 

território, e o indivíduo, sujeitado a esse poder, têm os seus lu-

gares revistos especialmente em nome dos Direitos Humanos. 

Pretende-se, portanto, com o presente ensaio, discutir-se acerca 

da problemática da mundialização do Direito e da pluralidade 

jurídica, diante da concretização dos direitos humanos em rela-

ção ao Estado e seus agentes, na atualidade. Para tanto, este ar-

tigo foi dividido em duas partes: a primeira interroga o papel e o 

perfil do Estado diante das (des/re)construções históricas dos 
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direitos humanos e o processo de internacionalização experi-

mentado por estes. Num segundo momento apresenta-se a com-

plexificação do cenário dos direitos humanos e sua concretiza-

ção, em meio à mundialização do Direito e seus reflexos nos or-

denamentos jurídicos internos. 

 

Palavras-Chave: Mundialização do Direito; Pluralidade Jurí-

dica; Estado; direitos humanos. 

 

Abstract: In its historical march, the state has been building and 

being built by movements in national society and in the interna-

tional community. Intrastate rearrangements brought about by 

these dynamics propitiate a reallocation of the actors and their 

roles, impelling the rethinking about their institutionalizing 

power. The State, until then absolute sovereign in its territory, 

and the individual, subject to this power, have their places re-

viewed especially in the name of Human Rights. The aim of this 

essay is to discuss the problematic of the globalization of law 

and legal plurality, in the face of the realization of human rights 

in relation to the State and its agents, nowadays. For this pur-

pose, this article was divided into two parts: the first questions 

the role and profile of the State in the face of (historical) human 

rights constructions and the process of internationalization ex-

perienced by them. Secondly, there is the complexification of 

the human rights scenario and its concretization, in the midst of 

the globalization of the law and its repercussions in the internal 

legal systems. 

 

Keywords: Globalization of Law; Pluralidade Jurídica; State; 

human rights. 
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 admirável movimento de internacionalização dos 

direitos humanos tem impulsionado transforma-

ções nos modelos político-institucionais e suas 

fórmulas modernas. É o Estado em tempos de 

triunfo da humanidade3, quando, então, afrou-

xam-se as amarras do conceito indelével da soberania em nome 

dos Direitos Humanos. 

Desde a sua inauguração, a história dos Direitos Huma-

nos vem ganhando novos contornos e novos espaços. E, na se-

gunda metade do Século XX se vê consolidar o Direito Interna-

cional dos Direitos Humanos e a expressiva normatização para 

a sua proteção. A tragédia humanitária patrocinada pelos totali-

tarismos e pelas guerras planetárias feriram a consciência da hu-

manidade e serviu de motivação à comunidade internacional 

para a construção de parâmetros éticos, normatizados convenci-

onal e constitucionalmente para as atuações estatais dentro e fora 

das suas fronteiras territoriais. 

Apesar da clara valorização política nos direitos nacio-

nais e Internacional, o paradoxo estabelecido entre o reconheci-

mento e o respeito dos direitos humanos continua marcando as 

experiências históricas contemporâneas. Tal realidade demons-

tra que um sistema normativo, por si só, não garante a proteção 

dos direitos, que deve se dar, ainda hoje, prioritariamente dentro 

dos Estados, onde está o mundo da vida dos indivíduos, que de 

forma recorrente não garantem a proteção ou violam os direitos 

humanos, em diferentes níveis de gradação.  

A complexificação dos contextos dos direitos humanos 

se aprofunda na medida em que aumenta a profusão de normati-

vas, oferecendo uma nova imagem da ordem jurídica. Os 

 
3 Referência à expressão cunhada por Costas Douzinas, referente à expressiva expan-
são do Direito Internacional dos Direitos Humanos, sobre o seu surgimento irresistí-
vel, que passam a nortear, e consequentemente limitar, a atuação do Estado, apesar da 
hipocrisia, que envolve o seu uso, dentro e fora do seu espaço nacional. DOUZINAS, 
Costas. O Fim dos Direitos Humanos. Trad. Luzia Araújo. São Leopoldo: Unisinos, 
2009, p. 121-157. 
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desafios impostos ao Estado, e seus agentes, também ganham 

outras dimensões, pois os instrumentos dos quais dispõem para 

dar conta da complexidade gerada pela multiplicidade norma-

tiva, e a necessidade de sua coordenação, demonstram-se insufi-

cientes em tempos de mundialização econômica, social e jurí-

dica.  

Pretende-se, portanto, com o presente ensaio, discutir-se 

acerca da problemática da mundialização do Direito e da plura-

lidade jurídica, diante da concretização dos direitos humanos em 

relação ao Estado, na atualidade. Para tanto, este artigo foi divi-

dido em duas partes: a primeira interroga o papel e o perfil do 

Estado diante das (des/re) construções históricas dos direitos hu-

manos e o processo de internacionalização experimentado por 

estes. Num segundo momento apresenta-se a complexificação 

do cenário dos direitos humanos e sua concretização, em meio à 

mundialização do Direito e seus reflexos nos ordenamentos ju-

rídicos internos. 

 

1. OS DIREITOS HUMANOS E SEU PROCESSO DE AFIR-

MAÇÃO FRENTE AO ESTADO 

 

A construção histórica dos direitos humanos, marcada 

por rupturas e por continuidades no seu processo de afirmação, 

passa por diversos campos, desde a fundamentação até a sua efe-

tividade. Esse processo aconteceu dentro e fora dos Estados que 

protagonizaram transformações e foram transformados em nome 

dos direitos humanos, que, como uma unidade indivisível, inter-

dependente e inter-relacionada, firma-se após uma série de pro-

cessos de mudanças nas sociedades em vários momentos e de 

forma dinâmica.  

Os direitos humanos nascem de forma paulatina, acom-

panhados de processos históricos de (des/re) construção, 
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passando a adquirir relevância na modernidade4. Os ideais 

emancipatórios, de igualdade e de liberdade solidárias, que 

acompanharam o seu desenvolvimento, opõem-se à ordem jurí-

dica tradicionalmente assentada em classes com privilégios dis-

tintos. Além do que, a sua tendência a firmar-se por meio de tra-

tados internacionais e nas constituições dos Estados traça o di-

ferencial em relação aos direitos naturais,5 que pediam um com-

prometimento jurídico.6 

Contudo, para a formação do perfil normativo dos direi-

tos humanos, foi fundamental o entrelaçamento de três fatores: 

“a pretensão de universalidade, a força emancipatória e a ten-

dência à imposição política e jurídica”.7 Mas tal concepção ape-

nas começa a ser insculpida com as Revoluções Liberais na 

América e na França, que marcaram se não uma ruptura, uma 

descontinuidade significativa.8  

Neste momento, o indivíduo assume-se como sujeito de 

direitos e de deveres, agora descoisificado diante do poder sobe-

rano do Estado, como cidadão. Contudo, com as repercussões 

 
4 Para Hannah Arendt, os direitos humanos são um construído, uma invenção humana, 
não são um dado. ARENDT, Hannah. Origens do totalitarismo. 8. ed. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2009, p. 329-331 passim. 
5 Não será tratada aqui a genealogia dos direitos humanos e o seu processo de transição 
dos direitos naturais para os direitos humanos. Sobre esses aspectos, recomenda-se a 
leitura de FINIS, John. Lei Natural e Direitos Naturais. São Leopoldo: Unisinos, 

2002, p.195-220; DOUZINAS, Costas. O Fim dos Direitos Humanos. Trad. Luzia 
Araújo. São Leopoldo: Unisinos, 2009, p. 19-157.  
6 BIELEFELDT, Heiner. Filosofia dos Direitos Humanos. Trad. Dankwart Bernsmül-
ler. São Leopoldo: UNISINOS, 2000, p. 37-38. 
7 Ibid., p. 38. 
8 As Revoluções Liberais (a Revolução Gloriosa, com a Declaração de Virgínia, em 
1776, e a Revolução Francesa, com a Declaração dos Direitos do Homem e do Cida-
dão, em 1789) representam uma “virada na história do gênero humano”, que assinala 

o “fim de uma época e o início de outra”. BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Trad. 
Carlos Nelson Coutinho. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004, p. 123. Os direitos do cidadão 
dentro da sociedade foram redimensionados, bem como o poder de seus soberanos. O 
reconhecimento da existência dos direitos humanos consiste, “como proclamam os 
revolucionários americanos e franceses no Século XVIII, no fato de valerem contra o 
Estado”. COMPARATO, Fábio Konder. A Afirmação Histórica dos Direitos Huma-
nos. 7. ed. ver. e atual. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 71. 
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da Revolução Francesa, a história tomou rumos diversos que re-

sultaram no deslocamento hierárquico dos povos frente aos seus 

soberanos, bem como dos seus direitos em uma sociedade. 

Entretanto, ainda que se tenha evoluído nas relações en-

tre o indivíduo (e seu lugar) e seus governos, há uma série de 

momentos de desconstrução ou de estagnação neste processo, 

quando o poder e a defesa pelos direitos se contrapõem invaria-

velmente. O problema está, especialmente, no poder do homem 

que, muitas vezes, cria ameaças à liberdade dos indivíduos9, a 

sua existência e dignidade, o que ficou evidenciado nas barbáries 

do regime nazista durante a Segunda Guerra Mundial (1939-

1945), exemplificativamente. 

O Holocausto impulsionou a afirmação de uma nova or-

dem política e normativa no seio da comunidade internacional 

sobre os direitos humanos. Esse momento tem várias repercus-

sões que conduzem: a) à emergência de ressignificação dos di-

reitos humanos, apresentando-o como paradigma ético para ori-

entar a ordem internacional; b) ao surgimento do Direito Inter-

nacional dos Direitos Humanos; e c) à elaboração da Declaração 

Universal dos Direitos Humanos (DUDH), de 1948, no seio da 

Organização das Nações Unidas (ONU). 

Essa reconstrução repercutiu em diversas partes do 

mundo de maneira que os auspícios da Declaração serviram - 

deveriam servir - como inspiração e posterior referencial ético 

para a atuação dos Estados, à medida que os direitos nela previs-

tos foram positivamente incorporados nas Constituições nacio-

nais. Passa a DUDH a ser entendida como um marco orientador 

na defesa e na proteção dos direitos humanos nas esferas global, 

regional e nacional, inaugurando a concepção contemporânea de 

direitos humanos e suas intenções de universalidade e de indivi-

sibilidade.10  

 
9 BOBBIO, 2004, p. 26. 
10 PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional. 
11. ed. ver. e atual. São Paulo: Max Limonad, 2017, p. 156. 
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Estava aí evidenciado o desenvolvimento do Direito In-

ternacional dos Direitos Humanos. Esse segmento do Direito 

tem como precedentes históricos o Direito Humanitário11, a Liga 

ou Sociedade das Nações (SDN)12 e a Organização Internacional 

do Trabalho (OIT)13, que surgem já imprimindo uma releitura 

no conceito de soberania e de seu alcance, pois de alguma forma 

impõem limitações à atuação do Estado.  

O processo de internacionalização dos direitos humanos 

consiste na construção de um sistema de normas internacionais, 

que prevêem procedimentos e firmam instituições para garantir 

a implementação dessa nova concepção de direitos humanos, 

promovendo mundialmente a sua incorporação nos e pelos Es-

tados. Além do que, a expansão de organizações internacionais, 

com propósitos de cooperação, amplia significativamente a 

agenda internacional, para que se possam conjugar novas e 

emergentes preocupações na proteção dos direitos humanos.14  

Ao avanço na proteção internacional dos direitos huma-

nos, somam-se, em 1966, as Convenções que, baseadas na De-

claração, instituíram o Pacto Internacional sobre Direitos Civis 

e Políticos e o Pacto Internacional sobre Direitos Científicos, So-

ciais e Culturais. Assim, juntamente com a Declaração Universal 

dos Direitos do Homem de 1948, os Pactos de 1966 representam 

o International Bill of Rights (a Carta Internacional dos Direitos 

 
11 Ou Direito Internacional da Guerra, representa o componente de direitos humanos 
da lei da guerra, dirigido à proteção de militar doente, ferido, prisioneiro e da popu-
lação civil. Foi a primeira manifestação do Direito Internacional de que existe limites 
à atuação do Estado em casos de guerra. 
12 A Liga das Nações, criada em 1919, foi a primeira organização internacional, de 

cunho universal, com o objetivo de promover a paz e a segurança internacionais, com 
cooperação econômica, social e humanitária, tendo base no princípio da igualdade dos 
Estados soberanos. 
13 Com a criação da Organização internacional do Trabalho (OIT), em 1919, são es-
tabelecidos padrões internacionais de condições de trabalho e de bem-estar para os 
indivíduos. 
14 PIOVESAN, 2017, p. 135. 
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Humanos),15 à qual foi acrescida uma série de amplos tratados 

especiais de direitos humanos.16  

Ainda, na Conferência Mundial dos Direitos Humanos 

de Viena, promovida pelas Nações Unidas, em 1993, foi refor-

çada a validade universal dos direitos humanos, apesar de certa 

resistência dos países asiáticos, que tentavam relativizá-los e de 

uma outra cosmovisão da interpretação islâmica dos direitos hu-

manos. A Declaração de Direitos Humanos de Viena, em seu § 

5°, afirma: “Todos os direitos humanos são universais, interde-

pendentes e interrelacionados. A comunidade internacional deve 

tratar os direitos humanos globalmente, de forma justa e equita-

tiva, em pé de igualdade e com a mesma ênfase”.17 

Além dos arranjos de cunho universal, os espaços regio-

nais, de forma complementar, organizaram-se e promoveram 

políticas de proteção humanitária. Mediante a proposição de sis-

temas regionais de proteção aos direitos humanos, estabelece-

ram os direitos a serem protegidos pelos Estados signatários (ao 

encontro do texto da Declaração) e as jurisdições supranacio-

nais, para analisarem as violações.18  

 
15 Em 1970, a Corte Internacional de Justiça (CIJ) estabelece que os direitos previstos 
no International Bill of Rights são normas cogentes (jus cogens), às quais todos os 

Estados devem observância, pois obrigações erga omnes, independentemente de subs-
crição em qualquer Convenção. 
16 BIELEFELDT, 2000, p. 11. 
17 A Declaração e o Programa de Ação de Viena (1993) está disponível em 
<http://www.pge.sp.gov.br/centrodeestudos/bibliotecavirtual/instrumentos/vi-
ena.htm>. Acesso em: 01 nov. 2017. 
18 Assim, surge na Europa, em 1950, a Convenção Européia de Direitos Humanos que 
institui a Comissão Européia de Direitos Humanos e a Corte Européia de Direitos 

Humanos. Nas Américas, a OEA (Organização dos Estados Americanos) segue o mo-
delo europeu e, em 1969, pela Declaração Interamericana de Direitos Humanos (Pacto 
de San José da Costa Rica) estabelece o Comitê e a Corte Interamericana de Direitos 
Humanos. Ainda, em 1981, o continente africano firma a Carta Africana do Direitos 
Humanos e dos Povos, que se refere diretamente à DUDH das Nações Unidas, aten-
dendo preceito de complementação, por meio de particularidades regionais. BIELE-
FELDT, op.cit., p. 12-13. 
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Não obstante gozarem de aprovação generalizada,19 com 

a clara valorização política nos direitos nacionais e internacio-

nal, a sua não observância marca as experiências históricas. O 

paradoxo entre reconhecimento e respeito fica evidente nas re-

correntes violações, pois  
[...] continuam ocorrendo em todos os continentes agressões 

maciças aos direitos humanos, como prisões arbitrárias, tortu-
ras, condenações à morte e outras formas cruéis de punição, 

opressão de dissidentes políticos, discriminação de minorias, 

limpezas étnicas, tratamento desumano de refugiados, racismo 

e sexismo, exclusão social e miséria. Considerando essa reali-

dade, surge a suspeita de que, em muitos casos, o apoio aos 

direitos humanos não passe de retórica vazia.20 

As opções (ou adesões) dos Estados feitas no espaço uni-

versal, nas Nações Unidas, e regionais, na União Européia (UE), 

na Organização dos Estados Americanos (OEA), União Afri-

cana (UA), demonstram as duas faces da concepção contempo-

rânea dos direitos humanos: o compromisso político, em prol de 

padrões éticos universais, e o desrespeito jurídico, mormente 

pelo desencontro de interpretações, ou pelos vários sentidos que 

lhes atribuem, no momento de efetivá-los nos espaços nacionais, 

além da falta ou carência na implementação e das constantes e 

profundas violações. 

Dessa forma, aumentam as pressões da comunidade in-

ternacional para que as condutas estatais estejam compassadas 

com a observância dos direitos humanos daqueles que se encon-

tram em seu território. Logo, o cuidado com as questões relati-

vas a violações aos direitos humanos nos territórios dos Estados 

sai da esfera doméstica exclusiva e passa a compor tema rele-

vante da agenda internacional. 

A normatização internacional produziu/produz instru-

mentos diversos e em um ritmo bastante acelerado. O Estado 

 
19 Afinal, estão presentes, de alguma forma, em alguma(s) dimensão(ões), em mais de 
dois terços dos Estados do mundo, bem como em instituições não governamentais que 
os trazem para o debate em espaços nacionais fechados a eles.  
20 BIELEFELDT, 2000, p. 16. 
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firma em seus ordenamentos garantias a partir do princípio da 

dignidade da pessoa humana; direito positivado nas constitui-

ções nacionais. Mas, então, como se pode explicar tantas viola-

ções aos direitos humanos frente a esse arsenal humanitário? 

Muitos são os fatores que colaboram para esse cenário. Dentre 

estes, e para o que neste momento importa, pode-se começar 

pelo descompasso entre a criação de mecanismos de implemen-

tação e a produção normativa de direitos humanos.  

Ainda, há que se considerar a gama de compreensões que 

são atribuídas aos direitos humanos, tornando-os cada vez mais 

difusos, mas também mais complexos e multiformes.21 As di-

versas fundamentações e interpretações que lhes são dadas for-

çam as portas da unidade da referência, fragilizando-os, relativi-

zando-os. Agrega-se a essa complexidade também as questões 

institucionais que passam, entre outros, pela diversidade dos di-

reitos a serem protegidos, jurídica e politicamente.22  

Em meio ao paradoxo do reconhecimento universal e da 

expansão do Direito Internacional dos Direitos do Humanos e da 

sua não observância diante das violações locais, está o Estado, 

limitado e limitador. Admitindo-se “[...] que o Estado nacional 

pode criar direitos humanos, e não apenas reconhecer a sua exis-

tência, é irrecusável admitir que o mesmo Estado também pode 

suprimi-los, ou alterar de tal maneira o seu conteúdo a ponto de 

torná-los irreconhecíveis.”23 

Afinal, ao mesmo tempo em que sofre restrições em re-

lação à sua soberania, firmando tratados de direitos humanos, o 

Estado deixa de promover a efetivação dos mesmos, ou os viola, 

dentro do seu território. Assim, as limitações recíprocas entre 

Estado e direitos humanos ficam evidentes, na prática, num ca-

minho que parte da internacionalização desses direitos e termina 

na efetivação (ou no que deveria ser) nos territórios nacionais. 
 

21 DEMBOUR, Marie-Bénédicte. What are Human Rights? Four Schools of Thought. 
Human Rights Quaterly, vol. 32, n. 1, feb. 2010, p. 1-20 passim. 
22 BIELEFELDT, op.cit., p. 21-22. 
23 COMPARATO, 2010, p. 72. 
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Além disso, a partir dos anos 70, o Estado, já não mais 

um astro solitário, começa também a sofrer importantes trans-

formações de fora para dentro, em razão de uma série de 

fenômenos, de processos e de demandas de cunho social, econô-

mico e/ou político, tendo na globalização24 um momento para-

digmático, que promove rearranjos estatais. As empresas trans-

nacionais, as regionalizações, as estruturas supranacionais, as 

organizações internacionais governamentais e não-governamen-

tais e os direitos humanos, são forças que impõem descontinui-

dades ao modelo moderno. 

Assim, é possível entender as demandas atinentes à con-

cretização dos direitos humanos de forma fragmentária, redu-

zindo e simplificando, separando as partes do todo? O cenário 

fica mais complexo e as questões tocadas por ele, e que o tocam, 

também.  Portanto, cabe verificar os novos desafios, com “reali-

dades e problemas cada vez mais polidisciplinares, transversais, 

multidimensionais, transnacionais, globais, planetários”,25 para 

que se possa dar novas e suficientes respostas aos mesmos.  

 

2. O CONTEXTO DA MUNDIALIZAÇÃO DO DIREITO E A 

PLURALIDADE NORMATIVA REDESENHANDO AS 

ATUAÇÕES NO ORDENAMENTO INTERNO 

  

 
24 A globalização é caracterizada por um expressivo aumento na liquidez do capital, 
sem a regulação estatal, operados por fundos autônomos e por uma consequente ex-
pansão nas relações entre os diversos países, favorecendo aqueles que possam ofere-
cer um ambiente propício ao investimento direto. Para Santos, pode-se definir “glo-
balização como conjuntos de relações sociais que se traduzem na intensificação das 
intersecções transnacionais, sejam elas práticas interestatais, práticas capitalistas glo-
bais ou práticas sociais e culturais transnacionais”. SANTOS, Boaventura de Souza. 

Os processos de globalização. In: SANTOS, Boaventura de Sousa (org.). A globali-
zação e as Ciências Sociais. 3. ed. São Paulo: Cortez, 2005, p. 85. Com relação à 
globalização econômica, é importante ressaltar que o referido fenômeno possibilitou 
a expansão das empresas transcendendo as fronteiras nacionais, expandindo seus mer-
cados de atuação e atingindo escala global. As empresas transnacionais são as grandes 
indutoras dos investimentos diretos estrangeiros e do comércio internacional. 
25 MORIN, 2003, p. 13. 
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O inexorável movimento de mundialização26 do Direito 

está posto para o Estado que, diante de uma nova ordem de or-

ganização das instituições internacionais, vê desvelarem-se à sua 

frente dois caminhos: comungar/participar da sua construção ou 

voltar-se para dentro de si (para a sua soberania). 

Temos posicionamentos favoráveis e contrários ao pro-

cesso de mundialização do Direito: os primeiros defendendo 

uma construção cosmopolítica e os segundos fulcrados no prin-

cípio da soberania. Entendemos relevante, antes de tudo, apre-

sentar o cenário da mundialização e suas pressões, para depois 

se discutir acerca das possibilidades à construção conjunta/a 

conjugação de uma normativa de direitos humanos, para o (e 

além do) Estado Nacional.  

Primeiramente, é preciso compreender os influxos que a 

globalização econômica promoveram, de um lado, e as pautas 

globais de caráter social e humanitário, com aspirações cosmo-

politas de solidariedade e de superação das assimetrias propor-

cionadas por esse movimento, por outro. São diferentes segmen-

tos do processo que extrapolam o caráter econômico-financeiro, 

mas que também põem em xeque o poder e o papel do Estado. 

A estruturação econômica mundial, inaugurada na Dé-

cada de 1970, possibilita que o Banco Mundial e as grandes cor-

porações celebrem contratos de empréstimos a juros reduzidos, 

impondo aos bancos locais a adesão a esses acordos, para que 

eles forneçam capital às transnacionais com taxa de juros ínfima 

ou zero. A finalidade desses contratos é a de controlar os merca-

dos produtivos nacionais e o seu desenvolvimento econômico, 

 
26 Mireille Delmas-Marty apresenta a distinção entre mundialização, universalização 
e globalização, ponderando que frequentemente confunde-se mundialização com glo-

balização (único termo disponível em inglês), mas a universalização é, em geral, delas 
distinguida. E, referindo uma entrevista de Philippe Petit, aponta como a principal 
diferença ser a mundialização um conceito que concerne à “difusão espacial” de um 
produto, uma técnica ou de uma ideia, sendo que a universalização encerra um “com-
partilhamento de sentidos”. Assim, Delmas-Marty utiliza o termo globalização para a 
economia e universalização para os direitos humanos, entendendo mundialização 
como um termo neutro. DELMAS-MARTY, 2003, p. 08. 
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especular o capital em operações financeiras sem a interferência 

dos governos e ditar normas de crescimento industrial, em prol 

dos seus negócios e com utilização de mão-de-obra barata. 

Dessa forma, o Banco Mundial e o FMI financiam os empreen-

dimentos transnacionais e impõem aos Estados receptores dos 

negócios a concessão de empréstimos, elevando a taxa de juros 

local, tornando-os endividados e subservientes ao capital das 

transnacionais e à ajuda financeira daquelas organizações inter-

nacionais.27 

Em meio a esse fenômeno, o aparelho estatal é levado a 

reorganizar-se com a adoção de políticas de ajuste estrutural, se-

gundo as exigências do funcionamento mundial dos mercados, 

dos fluxos dos fatores da produção, das alianças estratégicas en-

tre corporações. Daí a internacionalização das diretrizes relati-

vas à desregulamentação, privatização e abertura de fronteiras. 

Os Estados, para superarem as limitações impostas pelo 

processo vigente, lançam mão de estratégias regionalistas. Nesse 

sentido, “a globalização conduz, com efeito, à superação dos li-

mites nacionais e à constituição de espaços ampliados de regu-

lação; a regionalização aparece como o prolongamento lógico, 

mas também como o corretivo necessário desse movimento.”28 

Habermas defende a integração como resposta à globali-

zação, de tal forma que os acordos regionais surgiriam como 

possíveis bastiões contra uma globalização com tendências im-

perialistas.29 Resulta o regionalismo como uma atitude reativa, 

buscando afirmar-se competitivamente, em um momento em 

que a própria capacidade dos Estados diminui (de formularem 

suas políticas públicas e de regularem os mercados).30 
 

27 HABERMAS, Jürgen. A constelação pós-nacional: Ensaios políticos. São Paulo: 

Litera Mundi, 2001, p. 99. 
28 CHEVALLIER, 2009, p. 54. 
29 HABERMAS, 2001, p. 90. 
30 Mas apesar da aparente contradição entre globalização e regionalização, vê-se que 
as duas tendências, além de coexistirem, reforçam-se. A sociedade global não se cons-
titui de modo autônomo, independente e alheio à sociedade nacional (local/regional), 
mas ela se planta no interior desse local e com ele compõe várias modalidades, em 
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Os fenômenos/processos/demandas aqui abordados le-

vam a reflexões no que tange a uma reconfiguração dos elemen-

tos e desvelam fragilidades dos instrumentos do Estado, que já 

apresenta conformações Pós-Modernas, pós-nacionais. As re-

gras de atuação de seus atores internos, bem como as suas rela-

ções com os atores externos, são estabelecidas por um conjunto 

de fatores diversos da exclusiva vontade estatal.  

O global e o local, o público e o privado não são mais 

antinomias, pois se refletem mutuamente. As decisões nacionais 

sofrem influência, ou são dirigidas, por entes supranacionais ou 

mesmo transnacionais, de caráter estatal (Organizações Interna-

cionais), social (Organizações Não-Governamentais), ou econô-

mico (grandes corporações).  

A autonomia, o poder decisório e, consequentemente, a 

soberania do Estado foram abalados. Processos globalizantes e 

globalizados interferem nas atuações interna e externa do Es-

tado. A “administração e a legislação nacionais não têm mais um 

impacto efetivo sobre os atores transnacionais, que tomam suas 

decisões de investimentos à luz da comparação, em escala glo-

bal, das condições de produção relevantes”.31 Essa dinâmica re-

percute na elaboração, ou não, e na flexibilização de normativas 

e políticas econômico-financeiras e sociais para dar conta da di-

mensão econômica da globalização. 

As duas facetas da globalização, econômica e humanista, 

estão fortemente interrelacionadas. Para Morin, “Essa dialógica 

significa que existe uma oposição entre globalizações e que, no 

 
diferentes combinações. O lugar recria-se na articulação com o mundial/global, fa-
zendo fluir as diferenças e refluindo a mundialização, simultaneamente. Logo, a glo-
balização atravessa as regiões e é atravessada pelas mesmas. Atentando-se, todavia, 

às relações de poder, às trocas desiguais, antes referidas. RESENDE, Paulo-Edgar A. 
A federação como alternativa democrática nas relações entre nações. In: DAWBOR, 
L.; IANNI, O.; RESENDE, P.E.A. (Org.). Desafios da Globalização. Petrópolis – RJ: 
Vozes, 1997, p. 165. 
31 HABERMAS, Jürgen. O Estado-nação Europeu frente aos desafios da globalização. 
O passado e o futuro da soberania e da cidadania. São Paulo, Novos Estudos Cebrap, 
n. 43, nov. 1995, p. 99. 
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entanto, uma se nutre da outra, pelo menos na medida em que 

uma não pode existir sem a outra”.32  

As inúmeras Conferências sobre temas globais que mar-

caram a década de 1990 e as suas propostas e intenções para o 

mundo do século XXI, reorganizando-o em um novo sistema 

(voltado mais para causas do que para sintomas de instabili-

dade), mas sem criar novas instituições, retrata os esforços (ao 

menos retórico) dos Estados para superar esse quadro.  

O debate global sobre temas sociais confere uma ressig-

nificação às pautas de direitos humanos, bem como às atuações 

estatais. As recomendações contidas nos documentos adotados 

oferecem ao Estado códigos de conduta para (re)colocá-lo ao 

encontro das demandas das sociedades nacionais e internacional. 

Essas dinâmicas multilaterais, contudo, não recompõem a paisa-

gem estatal diante das rupturas proporcionadas pela globaliza-

ção e seus influxos, cujos “[...] fantásticos avanços [...] suscitam, 

mas também asfixiam, uma globalização cidadã e humanista”.33 

Esses movimentos impõem ao Estado novos desafios para a con-

cretização dos direitos humanos num cenário pintado pelas for-

ças econômicas.  

É, pois, o Estado frente aos processos de mundialização 

do direito emergidos(entes) das pautas dos direitos humanos e 

dos movimentos dos mercados, como propulsores de normativas 

com força supra-estatal. O Estado, fragilizado, com poderes re-

vistos, que sela compromissos e reafirma novos tempos de su-

jeição (ao capital e às instituições multilaterais) e de sujeitar (os 

indivíduos que dependem dele para concretizar os direitos hu-

manos).  

Esse, contudo, não é um contexto metanarrado, pois 

imerso em rupturas e permanências próprias de um modelo, his-

tórico/cultural/político/social, descontínuo no espaço e no 

 
32 MORIN, Edgar. Cultura e Barbárie Européias. Trad. Daniela Cerdeira. Rio de ja-
neiro: Bertrand Brasil, 2009, p. 69. 
33 MORIN, 2009, p. 75. 
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tempo. Nesse sentido a existência de Estados mais ou menos fra-

gilizados, com poderes completa, parcial ou minimamente revis-

tos, com o respeito ou não aos compromissos selados, pouco ou 

muito sujeitados às vontades da economia global, observadores 

ou violadores dos direitos humanos em seu território. 

Tal reflexão nos leva ao Estado e aos foros multilaterais 

aos quais se congrega, tendo em mente as formas associati-

vas/cooperativas existentes hoje no cenário internacional. A pre-

cariedade das decisões que apontam para dois resultados: a) a 

força coativa de decisões provenientes de instituições como a 

Organização Mundial do Comércio (OMC) e os ajustes estatais 

a ela (mesmo por parte de países desenvolvidos), e b) ausência 

de coerção nas decisões concernentes aos direitos humanos e sua 

conseqüente, e recorrente, não-observância pelos Estados. A 

força da economia (a lei do mais forte que aí se impõe)34 em 

relação aos direitos humanos mostra-se evidente.  

Assim, a normativa e os espaços multilaterais que regu-

lam o Direito do Comércio Internacional, como a Organização 

Mundial do Comércio, possuem um grau de observância satisfa-

tório por parte dos Estados.35 Em contrapartida, o restante do 

Direito Internacional, especialmente o dos Direitos Humanos, 

serve, por vezes, como um apenso facultativo às normas inter-

nas, não conseguindo fazer frente, nos espaços nacionais, à eco-

nomia.  

Esse é o cenário no qual está imerso o Estado para, diante 

das oposições postas, concretizar os direitos humanos dos cida-

dãos dentro do seu território. Quais são os foros de produção 

normativa humanitária em que ele se insere? Como devemos 

compreender a soberania estatal diante da coexistência de ins-

tâncias de poder produtoras destas normativas? Como compre-

ender a relativização da soberania em relação aos direitos 
 

34 DELMAS-MARTY, 2003, p. 39. 
35 VENTURA, Deisy. A Interpretação Judicial da Lei de Anistia Brasileira e o Direito 
Internacional, p. 05. Disponível em: <educarparaomundo.files.word-
press.com/.../ventura-oxford-07-11-2010>. Acesso em: 01 nov. 2017.   
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humanos? Percebe-se que o Estado, seja em atos do Executivo, 

do Legislativo ou do Judiciário, invoca argumentos políticos, de 

caráter estatalista, refém de uma racionalidade westfaliana, para 

afastar-se do cumprimento/aplicação de normativas extranacio-

nais. 

Tal característica apresenta-se bastante marcada nas atu-

ações de países que, de alguma forma, ainda vivem as promessas 

da modernidade, ou têm em suas instituições (ou em algumas 

delas) a realização das descontinuidades da pós-modernidade, 

com os calcanhares fincados no paradigma moderno. Isto faz 

com que os distanciamentos e as assincronias entre interno e ex-

tranacional se aprofundem.  

Neves afirma que as ordens constitucionais encontram-

se atualmente em um nível tão alto de entrelaçamento, que mui-

tos problemas, sobretudo os atinentes aos direitos fundamentais, 

não podem ser resolvidos adequadamente de forma isolada. O 

direito constitucional estatal se demonstra uma instituição limi-

tada, pois “[...] o incremento das relações transterritoriais com 

implicações normativas fundamentais levou à necessidade de 

abertura do constitucionalismo para além do Estado”.36 Logo, a 

“emergência de problemas constitucionais perante ordens as 

mais diversas impõem um “diálogo” ou uma “conversação” 

transconstitucional”.37 Nesse sentido, a atuação dos Tri-

bunais aponta para um diálogo que não se efetiva quando se de-

para com a resistência de posturas estatalistas, remontando, nas 

citações de decisões externas, ao tradicional direito comparado. 

Contudo, apesar de se reconhecer nessas posturas a clausura nos 

seus próprios sistemas constitucionais, há uma profusão das de-

cisões tomadas por instituições internacionais (especialmente 

dos organismos supranacionais) precisam de alguma forma ser 

levadas em conta pelas instituições estatais. Logo, a afirmação 

 
36 NEVES, Marcelo. Transconstitucionalismo. São Paulo: VMF Martins Fontes, 
2009, p. 120. 
37 Ibid., p. 122. 
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de autonomia não pode seguir a concepção moderna de sobera-

nia, mas na busca pela coordenação entre os sistemas. 

Quais os caminhos apontados para a harmonização de 

normas e decisões jurisdicionais, buscando superar o paradoxo 

entre o reconhecimento e o respeito dos direitos humanos? 

Como vem se dando a harmonização para a aplicação de normas 

derivadas de ordenamentos diversos, bem como para a execução 

de decisões originadas de Cortes de ordenamentos distintos? 

Mireille Delmas-Marty que coloca como preocupação 

central de seu trabalho a coordenação da pluralidade de normas 

jurídicas diante do seu crescimento nos cenários estatais e não 

estatais, propõe um “direito comum”38, um “direito mundial”39, 

uma “refundação dos poderes do Estado”40. Um direito que se 

torna mundial em determinados setores, pela dupla pressão da 

economia e dos direitos humanos.41  

Delmas-Marty ventila possibilidades de se conciliar a 

pluralidade dos sistemas jurídicos para harmonizá-los, invo-

cando a dualidade: ordem-desordem. Com a retirada de marcos, 

sugere a necessária reorganização da “paisagem”, diante da pro-

fusão de normativas que “[...] embaralha a nossa imagem da or-

dem jurídica”.42  

Assim, em matéria de direitos humanos é preciso de 

aproximação e de sincronia entre as ordens jurídicas distintas, 

que devem convergir para a sua concretização. A afirmação de 

espaços que comunguem de (além de em uma identidade hu-

mana comum) um espaço de diálogo para o enfrentamento de 

desafios/ameaças humanitários(as) comuns, nas quais o Estado 

está inserido, partindo dos fundamentos humanitários que as 
 

38 DELMAS-MARTY, Mireille. Por um Direito Comum. Trad. Maria Ermantina de 

Almeida Prado Galvão. São Paulo: Martins Fontes, 2004. 
39 DELMAS-MARTY, Mireille. Três Desafios para um Direito Mundial.  Trad. Fauzi 
Hassan Choukr. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003. 
40 DELMAS-MARTY, Mireille. Les Forces Imaginantes du Droit (III). La Refonda-
tion des Pouvoirs. Paris: Seuil, 2007. 
41 DELMAS-MARTY, 2003, p. 04-07. 
42 DELMAS-MARTY, 2004, p. IX-09. 
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constituem para buscar novos resultados nas searas internas. 

 

CONCLUSÃO 

 

O cenário (fático e teórico) pintado coloca à análise um 

Estado distinto do projetado na modernidade, com seus elemen-

tos constitutivos tocados pela nova ordem mundial. Os revéses 

da cena contemporânea na qual está imerso o Estado estão pos-

tos: flexível/vulnerável frente às leis ditadas pelo mais forte 

(economia) e autônomo/soberano para garantir (ou não) a afir-

mação dos direitos humanos nos territórios nacionais. Comple-

mentares e contrapostos.   

O presente artigo objetivou discutir esta cena, problema-

tizando a mundialização do Direito e a pluralidade jurídica, di-

ante da concretização dos direitos humanos em relação ao Es-

tado, na atualidade. Verificou-se que a soberania estatal, frente 

aos arranjos multifacetados, é relativizada, revista para ajustar-

se ao novo. Contudo, diante das tensões e interdependências da 

inexorável globalização econômica e do processo de internacio-

nalização dos direitos humanos, as descontinuidades apresen-

tam-se dentro dos Estados, sobretudo, em relação àqueles. Fe-

chamento de fronteiras à imigração, positivação de medidas de 

segurança de exceção,43 interpretações de caráter estatalista por 

parte de Tribunais Superiores, o (des)cumprimento de recomen-

dações de Cortes Internacionais por parte dos Executivos nacio-

nais, são alguns exemplos. Sinais de saudosismo westfaliano 

presentes em atuações estatais, sobremaneira, no tocante à efeti-

vação dos direitos humanos.  

É nesse contexto que repousam as demandas atinentes 

 
43 Medidas de exceção são entendidas aqui dentro do contexto de um Estado de Ex-
ceção que, de acordo com Agambem, “[...] se apresenta como sendo a forma legal 
daquilo que não pode ter forma legal, ou seja, o estado de exceção se coloca em meio 
a um vazio jurídico, de forma que o estado de necessidade não é um estado do direito, 
mas um espaço sem direito.” AGAMBEM, Giorgio. Estado de Exceção. Trad. Iraci 
Poletti. São Paulo: Boitempo, 2004, p. 79. 
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aos direitos humanos e sua concretização, frente à necessidade 

de conjugação/integração do Direito proveniente de ordens dis-

tintas. O cenário vigente impõe a aplicação/interpretação do di-

reito originado em diversas dimensões jurídicas, de forma coe-

rente.  

Tais demandas tocam o Estado e são tocadas por ele, 

desde a criação da normativa até a sua interpretação/aplicação. 

O elemento volitivo estatal está presente em todo o processo, 

sendo o primeiro, e fundamental, quando da aderência à comu-

nidade que produz determinada normativa. Mas é preciso ultra-

passá-lo para tratar de direitos humanos. 

O que se propõe é um repensar sobre as condições de 

possibilidade para a concretização dos direitos humanos, no ce-

nário da mundialização econômica e jurídica e de pluralidade 

normativa, em meio às descontinuidades próprias dos modelos 

estatais. Está-se buscando suplantar os paradigmas que já não 

oferecem respostas suficientes a essas demandas, para construir 

novos caminhos para a responsabilidade do Estado na consoli-

dação dos direitos humanos em seus territórios nacionais. 
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