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RESUMO 
Este artigo científico debruçou-se sobre a 

crise do constitucionalismo global na contempo-
raneidade, por meio de estudo baseado em revisão 
bibliográfica, norteado pela literatura mais atual 
acerca desse eixo temático, colhida de periódicos 
científicos de língua inglesa especializados na maté-
ria. Delinearam-se noções basilares sobre o consti-
tucionalismo global e se realizou a sua contextuali-
zação no contemporâneo, à luz dos atravessamentos 
políticos, sociais e econômicos que, na atualidade, 
influem sobre e desafiam a viabilidade desse proje-
to constitucional. Após, quadripartiu-se a discussão, 
estabelecendo-se o diálogo do constitucionalismo 
global seja com o neoliberalismo, seja com o Direi-
to Internacional dos Direitos Humanos, seja com o 
multiculturalismo e, ao fim, propôs-se novo locus 
para o poder constituinte, com a finalidade de divi-
sar novos caminhos que permitam ao constitucio-
nalismo global manter a sua relevância no debate 
constitucional e ampliar os seus horizontes herme-
nêuticos.
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ABSTRACT 
This paper focused on the crisis of  the 

global constitutionalism in current days, through 
a study based on bibliographic review, guided by 
the most recent literature about this topic, obtained 
from specialized scientific journals in English. 
Fundamental notions about global constitutionalism 
were outlined and it was contextualized in the current 
days, in the light of  political, social, and economic 
scenarios that today influence and challenge the 
viability of  this constitutional project. Afterwards, 
the global constitutionalism was discussed in relation 
to the neoliberalism, the International Human Rights 
Law, and the multiculturalism, with the proposal 
of  a new locus to the constituent power aiming to 
suggest new ways to keep the global constitutionalism 
relevant in the constitutional debate and expand its 
hermeneutic horizons.
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1. INTRODUÇÃO

Este artigo científico debruça-se sobre a crise do constitucionalismo global na 
contemporaneidade, por meio de estudo baseado em revisão bibliográfica, norteado 
pela literatura mais atual acerca desse eixo temático, colhida de periódicos científicos de 
língua inglesa especializados na matéria. De pronto, delineiam-se noções basilares sobre 
o constitucionalismo global e se realiza a sua contextualização no contemporâneo, à luz 
dos atravessamentos políticos, sociais e econômicos que, na atualidade, influem sobre 
e desafiam a viabilidade desse projeto constitucional. Após, quadriparte-se a discussão, 
estabelecendo-se o diálogo do constitucionalismo global seja com o neoliberalismo, seja 
com o Direito Internacional dos Direitos Humanos, seja com o multiculturalismo e, ao 
fim, propõe-se novo locus para o poder constituinte, com a finalidade de divisar novos 
caminhos que permitam ao constitucionalismo global manter a sua relevância no debate 
constitucional e ampliar os seus horizontes hermenêuticos.

2. CONTEXTUALIZAÇÃO

O constitucionalismo global corporifica problemática de destaque na literatura 
jurídica de língua inglesa contemporânea, uma das facetas do estado da arte no Direito 
Constitucional Comparado e na Teoria Constitucional. Esse campo de interseção entre o 
Direito Constitucional, o Direito Internacional, o Direito Comparado, o Direito Global, 
a Ciência Política e a Ciência das Relações Internacionais possui, como substrato, as 
transformações jurídicas, políticas, sociais e econômicas produzidas pela globalização 
durante, principalmente, as duas últimas décadas do século XX e as duas primeiras décadas 
do século XXI. 

Locução polissêmica, o constitucionalismo global, na visão majoritária da literatura 
especializada, corresponde à espécie contemporânea do constitucionalismo concernente 
à expansão do campo de incidência dos princípios jurídico-constitucionais, ultrapassando 
as fronteiras dos ordenamentos jurídicos dos Estados nacionais ou plurinacionais, para 
alcançar o plano da normatividade internacional, regional, transnacional, supranacional 
e interestatal, e, por outro lado, diz respeito, também, à infiltração, nas ordens jurídicas 
internas ou domésticas, de princípios de estatura constitucional emanados de fontes 
jurígenas internacionais, regionais, transnacionais, supranacionais e interestatais, além do 
compartilhamento de princípios, regimes jurídicos, valores, ideais, conceitos e arquétipos 
de índole constitucional entre diversos ordenamentos jurídicos nacionais ou plurinacionais 
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e a consequente convergência entre ordens estatais soberanas, em escala mundial, quanto à 
adoção de modelos e procedimentos constitucionais, de que resulta a gradativa sedimentação 
do Direito Constitucional Global (GEBEYE, 2021; GOLDONI, 2019).  

Dessarte, insere-se, na seara do constitucionalismo global, a adaptação à esfera 
internacional de princípios, valores, institutos e perspectivas do Direito Constitucional, 
na busca de alternativas, inclusive inspiradas no positivismo kelseniano e na sua 
pirâmide hierárquica (reputada a mais influente expressão, entre os profissionais do 
Direito Internacional, do legalismo de perfil liberal) e no constitucionalismo político (a 
se debruçar sobre a razão de ser e o papel político a ser desempenhado por instituições 
internacionais, transnacionais, supranacionais e regionais), para o enfrentamento dos 
fenômenos da fragmentação e da deformalização do Direito Internacional (MURPHY, 
2021; TRAISBACH, 2021).

A fragmentação do Direito Internacional concerne ao fracionamento e à dispersão 
da ordem internacional em microssistemas ou subsistemas isolados e parciais, dotados 
de autonomia e mecanismos de autocontenção, à margem de princípios unificadores e 
perspectivas sistêmicas (MURPHY, 2021). Já a deformalização do Direito Internacional 
diz respeito ao intumescimento da ordem internacional com processos de produção 
jurígenos, normas jurídicas e atores assinalados pela informalidade e estranhos ao espaço 
em que se exerce a soberania dos Estados nacionais ou plurinacionais, ante o crescente 
desempenho de funções normativas por ampla gama de atores não estatais, em que se 
incluem, in exemplis, entidades do setor privado, organizações não governamentais, grupos 
de especialistas e organizações de âmbito internacional e regional e os seus respectivos 
órgãos (TRAISBACH, 2021).  

Em verdade, a literatura devotada ao constitucionalismo global engloba 
caleidoscópio de pesquisas e problematizações, tais quais (a) a reconstrução das instituições 
internacionais, de acordo com os paradigmas do Direito Constitucional, (b) a migração 
entre ordens estatais e jurisprudências domésticas ou internas de institutos e modelos 
do Direito Constitucional provenientes de diversas tradições culturais, e os diálogos (c) 
quer entre os campos do Direito Internacional e da Ciência das Relações Internacionais, 
(d) quer entre os campos do Direito Constitucional e do Direito Comparado, em que há 
múltiplas possibilidades de pluralismo temático, cruzamentos entre disciplinas jurídicas e 
extrajurídicas e abertura metodológica (SHINAR, 2019).

A despeito desse abrangente feixe de problematizações e linhas de pesquisa agasalhado 
no guarda-chuva temático do constitucionalismo global, desponta o impasse enfrentado, na 
atualidade, nesse projeto constitucional, à vista da ressonância, no plano teórico-jurídico, de 
conjuntura social defluente da decadência da hegemonia tanto do modelo de democracia 
liberal quanto do paradigma do livre mercado, fenômeno concomitante com a ascensão 
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de expressões de autoritarismo infiltradas nos regimes democráticos de matriz ocidental 
e inclinadas ao discurso político de extrema direita e de direita radical, a exemplo da sua 
crescente influência no espectro político dos Estados Unidos da América, do Reino Unido, 
da França, da Itália, de Portugal, da Hungria, da Polônia, de Israel, da Índia e do Brasil, e do 
paralelo endurecimento de regimes políticos de tradição autoritária, de distintas tonalidades 
ideológicas, como ocorre na Rússia, no Irã, na Arábia Saudita e na China, diluindo-se a 
ordem internacional em multipolaridade ainda em processo de formação. 

Assim se sucede em realidade social de extensão mundial, marcada, na maioria dos 
Estados nacionais ou plurinacionais, seja no Norte Global, seja no Sul Global, pelo aumento 
da instabilidade política, da polarização ideológica, da intolerância política e religiosa, de 
manifestações de racismo e xenofobia e da discriminação de minorias (inclusive étnicas, 
religiosas, sexuais e de gênero), bem como da relativa impotência ou inércia do aparelho 
estatal diante do agravamento da desigualdade social, da desindustrialização, da precarização 
das relações de trabalho, das mudanças climáticas e dos desastres ambientais, da violência 
urbana e doméstica, da corrupção estatal e corporativa e do poder paralelo ou transversal 
do crime organizado, com o progressivo esvaziamento de redes de proteção típicas do 
Estado do Bem-Estar Social. 

Em tal cenário global sobressam o desencanto generalizado com as promessas de 
paz e prosperidade acolhidas pela opinião pública e difundidas nos meios de comunicação 
social, durante a aceleração da globalização, sobretudo nos anos 1990 e 2000, e a relativa 
apatia de parcela da sociedade civil com a contínua mitigação das franquias democráticas 
e com os retrocessos na efetividade de direitos fundamentais de natureza política, civil, 
social, econômica, cultural e ambiental. 

3. O CONSTITUCIONALISMO GLOBAL E O NEOLIBERALISMO

As alternativas para se assegurar, de forma sustentável e coerente, o futuro do 
constitucionalismo global, como proposta da dogmática constitucional que tenha o 
condão de permanecer relevante em contexto mundial assinalado pelo simultâneo 
recrudescimento do autoritarismo e declínio do modelo liberal de democracia, conjugado 
com o esmaecimento, também em escala global, das políticas públicas favoráveis ao livre 
mercado, são objeto de debate de âmbito acadêmico, com repercussão internacional, entre 
juristas que desenvolvem linhas de pesquisa que matizam pontos de convergência entre a 
Teoria Constitucional, a Teoria do Estado, a Teoria das Relações Internacionais, o Direito 
Internacional Público e o Direito Constitucional Comparado. 

O constitucionalismo global continua, em regra, limitado à condição de projeto 
ideológico do Norte Global, ao influxo do neoliberalismo do século XXI, com 
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componentes estruturais extraídos do cerne das ordens constitucionais consolidadas do 
Hemisfério Norte, a enfatizar, no plano interno ou doméstico, direitos individuais políticos 
e civis, relegando ao mínimo essencial direitos sociais, econômicos e culturais. Em vez 
de preponderar, no constitucionalismo global, barreira de resistência aos efeitos sociais 
e econômicos negativos acarretados pelo neoliberalismo, mormente no Sul Global, esse 
projeto constitucional, na esfera intranacional, mais serve de discurso técnico-jurídico 
de justificação de políticas públicas neoliberais de origem externa, aplicadas de fora 
para dentro, inclusive das medidas de austeridade fiscal impostas, nas décadas de 1990, 
2000 e 2010, por instituições financeiras e econômicas internacionais, tais quais o Fundo 
Monetário Internacional e o Banco Mundial, como condicionalidades para a concessão de 
empréstimos a Estados que, considerados periféricos sob o prisma geopolítico, passavam 
por crises financeiras e econômicas, ainda que os valores do constitucionalismo global, 
se invocados pelo Poder Judiciário e por Cortes Constitucionais, possam eventualmente 
mitigar o impacto de políticas públicas de origem neoliberal, porém, sem obstrui-las 
(TUSHNET, 2019). 

No Órgão Plenário do Tribunal Constitucional de Portugal, é digna de nota a chamada 
“jurisprudência da crise”, adotada por maioria e centrada (a) no Acórdão n.º 396/2011, 
de 21 de setembro de 2011, sob a relatoria do Conselheiro Joaquim de Sousa Ribeiro, o 
qual não declarou a inconstitucionalidade dos artigos 19, 20 e 21 da Lei n.º 55-A/2010, 
de 31 de dezembro de 2010, a Lei do Orçamento de Estado para 2011, (b) no Acórdão 
n.º 353/2012, de 5 de julho de 2012, sob a relatoria do Conselheiro João Cura Mariano, o 
qual, por sua vez, declarou a inconstitucionalidade, à vista do princípio da igualdade, dos 
artigos 21 e 25 da Lei n.º 64-B/2011, de 30 de dezembro de 2011 (Lei do Orçamento do 
Estado para 2012), excetuada a suspensão do pagamento “dos subsídios de férias e de 
Natal, ou quaisquer prestações correspondentes aos 13.º e, ou, 14.º meses, relativos ao 
ano de 2012”, e (c) no Acórdão n.º 187/2013, de 5 de abril de 2013, sob a relatoria do 
Conselheiro Carlos Alberto Fernandes Cadilha, o qual, a seu turno, com esteio no princípio 
da igualdade, declarou a inconstitucionalidade dos artigos 29, 31 e 77 da Lei n.º 66-B/2012, 
de 31 de dezembro de 2012, e, arrimado no princípio da proporcionalidade, declarou a 
inconstitucionalidade do artigo 117.º, n.º 1, do mesmo diploma legislativo, todavia, não 
declarou a inconstitucionalidade de dispositivos da indigitada Lei n.º 66-B/2012, no que 
se refere quer ao seu artigo 187, quer aos seus artigos 27, 45, 78 e 186, nos trechos em que 
modificam os artigos 68, 78 e 85 do Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas 
Singulares, e aditam o artigo 68.º-A de tal Código (PORTUGAL, 2022a; PORTUGAL, 
2022b; PORTUGAL, 2022c). Por meio de tais arestos, a Corte Constitucional portuguesa, 
provocada a exercitar o controle concentrado de constitucionalidade da legislação fruto 
das medidas de austeridade econômico-financeiro-fiscal em face da crise financeira e 
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econômica do biênio 2007-2008, firmadas mediante sucessivas negociações da República 
Portuguesa com a Comissão Europeia, o Banco Central Europeu e Fundo Monetário 
Internacional, mitigou, em parte, os efeitos jurídicos e patrimoniais do pacote legislativo, 
contudo, não a ponto de inviabilizar o Estado português de honrar os acordos celebrados 
com a denominada “Troika”, tendo de erigir construção pretoriana destoante da sua 
própria jurisprudência, a título solução transitória em deferência a matérias legislativas 
de interesse público, no afã de conciliar a interpretação da Constituição portuguesa de 
1976 com a conjuntura econômica, financeira e política enfrentada pelo Governo lusitano 
(PINHEIRO, 2014; TUSHNET, 2019).  

As políticas públicas promanadas do neoliberalismo consubstanciam questão cara 
à América Latina2, em que os efeitos deletérios das medidas administrativas e legislativas 
neoliberais, em particular em virtude do crescimento da desigualdade social, da pobreza e 
da miséria, suscitaram ceticismo, na sociedade civil, endereçado a instituições econômico-
financeiras internacionais, como o FMI e o Banco Mundial, a acordos de livre comércio 
e à arbitragem internacional na área de investimentos, e, de outra banda, semearam maior 
preocupação com a efetividade dos direitos fundamentais e direitos humanos, do regime 
democrático e do Estado Democrático de Direito (BOGDANDY, 2015).

O constitucionalismo global, para que assuma legitimidade democrática, adquira 
dimensão multicultural, verdadeiramente universalista e congruente com as tessituras sociais, 
econômicas e culturais tanto do Norte Global quanto do Sul Global, e consista em ponto 
de partida para a reconstrução das instituições constitucionais de índole transnacional e 
regional e a alvorada de ordem constitucional global justa, em que prevaleçam a igualdade e a 
democracia substanciais, deve transcender as suas raízes históricas, modeladas pelos valores 
do neoliberalismo e do liberalismo cosmopolita, de forma que não mais se circunscreva à 
tônica nos direitos individuais de matriz liberal e deixe de constituir instrumento discursivo 
da promoção da ideologia neoliberal, da supremacia das relações de mercado, do conceito 
capitalista de propriedade e de relações de poder alicerçadas na hegemonia norte-americana 
e no colonialismo ocidental. Nesse diapasão, cabe ao constitucionalismo global abrir-se 
para novo campo de possibilidades, (a) acolhendo perspectiva crítica ante as limitações 
do liberalismo cosmopolita, as deficiências do paradigma de governança constitucional 
transnacional de orientação neoliberal e os efeitos negativos do neoliberalismo na 
facticidade, tais qual o aumento mundial da desigualdade social, da pobreza e da miséria 
e da degradação ambiental, e (b) pensando alternativas jurídico-constitucionais plausíveis 
de contraponto tanto ao neoliberalismo e ao colonialismo dele corolários, quanto ao 
recrudescimento do autoritarismo na contemporaneidade, fenômeno ilustrado pela 

2  Na América do Sul, o projeto da nova Constituição chilena é uma reação tardia da sociedade civil à pioneira 
constitucionalização de ideologia neoliberal, por meio da Constituição chilena de 1980 (ALEMPARTE, 2022).
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ascensão de movimentos políticos quer de inspiração neofascista, quer de neoliberalismo 
nacionalista, quer de populismo antidemocrático (KOCHI, 2020).

Coerente com essa quadra de procura por novos horizontes hermenêuticos para o 
constitucionalismo global, compulsando-se artigos científicos relacionados à temática do 
constitucionalismo global, veiculados em periódicos internacionais publicados no final da 
década pretérita e no início da década em curso, percebe-se que parcela da comunidade 
acadêmica mundial, por meio da literatura jurídica de língua inglesa, na atualidade, tem 
se mobilizado para agregar diversidade à doutrina do constitucionalismo global e tem se 
valido desse arcabouço teorético para desenvolver análises críticas da interface entre a 
globalização e a evolução do Direito Constitucional. 

4. O CONSTITUCIONALISMO GLOBAL E O DIREITO INTERNACIONAL 
DOS DIREITOS HUMANOS

Um dos caminhos entrevistos, para que o constitucionalismo global continue 
pertinente nos dias atuais, é o da construção de pontos de interseção entre o Direito 
Constitucional e o Direito Internacional dos Direitos Humanos. Nesse passo, discute-
se a formação de estrutura institucional de proteção de direitos humanos calçada no 
constitucionalismo global, a partir do diálogo jurisprudencial entre o Comitê de Direitos 
Humanos das Nações Unidas e Cortes de Proteção Regional dos Direitos Humanos 
(notadamente, o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos - TEDH, a Corte Interamericana 
de Direitos Humanos - Corte IDH e o Tribunal Africano dos Direitos do Homem e dos 
Povos - TADHP) (SANDHOLTZ, 2020). 

Na América Latina, observa-se que a promoção da efetividade dos direitos 
fundamentais, por intermédio da jurisprudência constitucional de Tribunais Constitucionais 
e Supremas Cortes, vê-se robustecida por meio de bloco de constitucionalidade que 
incorpora ao ordenamento jurídico interno ou doméstico normas internacionais, de 
que se destaca, como fonte irradiadora central do Direito Internacional dos Direitos 
Humanos integrado nas ordens jurídicas nacionais ou plurinacionais latino-americanas, 
a jurisprudência da Corte IDH, fenômeno descrito, pela literatura especializada, como 
“interamericanização”. Nesse panorama, as decisões jurisdicionais do Poder Judiciário e 
das Cortes Constitucionais, por intermédio das quais se fomenta ou alcança a concretude 
de direitos fundamentais (óptica do Direito Constitucional) e direitos humanos (perspectiva 
do Direito Internacional dos Direitos Humanos), tornou, a partir de meados da década 
de 1990, o discurso em prol dos direitos humanos parte da linguagem comum jurídica, 
social e política latino-americana, em especial no tocante às discussões em derredor da 
desigualdade social e da proteção de minorias (BOGDANDY, 2015).
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5. O CONSTITUCIONALISMO GLOBAL E O DIÁLOGO MULTICULTURAL

Lado outro, o constitucionalismo global permanecerá relevante, nesse período de 
multipolaridade, caso continue aberto para o diálogo multicultural. Realça-se a relevância 
de que a globalização do Direito Constitucional seja compreendida para além dos lindes 
tradicionais do constitucionalismo liberal, a fim de que não se assente em ilusória premissa 
de homogeneidade jurídico-cultural e leve em conta, de maneira crítica, (a) fenômenos da 
contemporaneidade que destoam desse modelo, (b) aspectos desconsiderados, pelas teorias 
majoritárias do constitucionalismo global, acerca da diversidade cultural planetária, ou (c) 
situações peculiares da experiência constitucional de determinada ordem jurídica interna 
ou doméstica que podem acarretar repercussão global (EISLER et al., 2022; GEBEYE, 
2021; LANG, JR., 2021; SHAW et al., 2021; SHINAR, 2019; STOPLER, 2019). 

Nessa ordem de ideias, indaga-se a existência de ordens constitucionais semiliberais, 
cujo caso emblemático é o do Estado de Israel, em que elementos do constitucionalismo 
de procedência ocidental, notadamente do sistema anglo-saxônico (common law), coexistem 
com a legislação religiosa de Direito Pessoal e ordem jurídica estruturada nas relações entre 
o aparato estatal e a religião judaica (STOPLER, 2019).

Nesse sentido, acima divisado, de perquirir-se como o constitucionalismo global 
influencia ordens constitucionais forjadas em sistemas culturais e constitucionais diversos 
do modelo ocidental e liberal e, ao mesmo tempo, é por eles influenciado, dentro 
do quadro mais amplo de investigar como valores e compromissos constitucionais 
concorrem e divergem entre si na intimidade das ordens estatais, estuda-se a interação 
entre o constitucionalismo global e a diversidade cultural do Sul Global, exempli gratia, 
em ordens constitucionais da África, da Ásia, da América do Sul, da América Central e 
do Caribe, considerando que o constitucionalismo global, longe de ser mero produto da 
contemporaneidade pós-Guerra Fria, deita suas raízes nas manifestações de mundialização 
e uniformização jurídica ditadas pelos séculos de colonialismo e imperialismo levados a 
cabo pelas potências ocidentais (GEBEYE, 2021).

A par disso, conforme atrás antecipado, o constitucionalismo global também poderá 
manter o seu lugar de fala na atualidade acolhendo linhas de pesquisa sobre experiências 
constitucionais que, conquanto, à primeira vista, pareçam sui generis e, de início, peculiares 
à determinada ordem constitucional interna ou doméstica, podem se tornar, com efeitos 
positivos ou negativos do ponto de vista da efetividade dos direitos fundamentais e direitos 
humanos, do regime democrático e do Estado de Direito, paradigmas reproduzidos por 
outras ordens estatais e se tornar objeto de discussão no plano internacional.

Por exemplo, menciona-se a polêmica em torno da possibilidade de controle de 
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constitucionalidade e da eventual declaração de inconstitucionalidade, pelo Poder Judiciário 
ou por Corte Constitucional, de cláusula insculpida na redação primeva da respectiva 
Carta Magna. Trata-se de  polêmica doutrinal inspirada em acórdão 22 de abril de 2015 
da Sala Constitucional da Suprema Corte de Honduras, o qual, em cotejo com normas 
jusfundamentais da Constituição hondurenha de 1982 e com o plexo normativo do Direito 
Internacional dos Direitos Humanos, decretou a inconstitucionalidade de dispositivos do 
Código Penal e da Constituição (relativamente a tipos penais decorrentes de mandados 
constitucionais de criminalização), por meio dos quais o Direito Positivo impunha a cada 
pessoa natural que viesse a exercer o mandato de Presidente da República de Honduras 
a proibição tanto de estender o mandato em curso quanto de exercer novo mandato de 
Chefe do Poder Executivo, consecutivo ou não, além de expressamente vedar e sancionar 
qualquer forma de apoio, mesmo a título de manifestação de opinião, à extensão do mandato 
presidencial ou à reeleição, consecutiva ou não, do mandatário da Nação (HONDURAS, 
2022a; HONDURAS, 2022b; LANDAU; DIXON; ROZNAI, 2019).

De acordo com o artigo 42 da Constituição hondurenha de 1982, perde-se a 
qualidade de cidadão, entre outras hipóteses, em caso de incitação, promoção ou apoio 
ao continuísmo ou à reeleição do Presidente da República (n.º 5). Por outro lado, o artigo 
239 da mesma Constituição, (a) proíbe o cidadão que tenha desempenhado a Chefia do 
Poder Executivo de novamente atuar como “Presidente ou Vice-Presidente da República”, 
e (b) comina sanções para os que violarem tal mandamento constitucional ou propuserem 
sua alteração e para aqueles que derem apoio para tanto, de forma direta ou indireta, 
prevendo, como penalidade, a perda imediata do respectivo cargo público e a inabilitação, 
por dez anos, para o exercício de qualquer função pública. Já o artigo 374 da referida 
Carta Maior impede a reforma constitucional em relação, entre outras hipóteses, à cláusula 
constitucional do período do mandato presidencial, bem assim à proibição constitucional 
de exercer-se novamente a Presidência da República por quem haja ocupado a Chefia do 
Poder Executivo “a qualquer título” e por aqueles que “não podem ser Presidentes da 
República pelo período subsequente” (HONDURAS, 2022a, tradução livre nossa).

Com efeito, o acórdão 22 de abril de 2015, lavrado pela Sala Constitucional da 
Suprema Corte de Honduras, com foco no Direito Internacional dos Direitos Humanos, 
declarou a inconstitucionalidade do artigo 330 do Código Penal hondurenho e do 
mandado constitucional de criminalização relacionado àquele tipo penal, insculpido nos 
supracitados artigos 42, n.º 5, e 239 da Constituição hondurenha, a par de haver decretado 
a inconstitucionalidade, de forma parcial, do último parágrafo do artigo 4.º e do artigo 
374, naquilo que guarda relação com os artigos 42, n.º 5, e 239 daquela Lei Fundamental 
(HONDURAS, 2022b). 

Por outro lado, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, na Opinião Consultiva 
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OC-28/21, de 7 de junho de 2021, instada, pela República da Colômbia, a se manifestar sobre 
o instituto da reeleição presidencial indefinida, nos sistemas presidenciais das Américas, 
em cotejo com o sistema interamericano de proteção dos direitos humanos, mediante a 
interpretação dos artigos 1.º, 23, 24 e 32 da Convenção Americana de Direitos Humanos 
de 1969, o Pacto de San José da Costa Rica, do artigo XX da Declaração Americana dos 
Direitos e Deveres do Homem de 1948, do artigo 3.º, alínea d, da Carta da Organização 
dos Estados Americanos de 1948 e da Carta Democrática Interamericana de 2001, concluiu 
que o instituto da reeleição, de caráter indefinido, hoje vigente em Estados da América 
do Sul (Bolívia e Venezuela) e da América Central (Honduras e Nicarágua), afigura-se 
incompatível com os princípios inerentes à democracia representativa e em descompasso, 
principalmente, com a Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem e a 
Convenção Americana de Direitos Humanos (BUCCI, 2021; ORGANIZAÇÃO DOS 
ESTADOS AMERICANOS, 2021).

6. O CONSTITUCIONALISMO GLOBAL E O NOVO LOCUS DO PODER 
CONSTITUINTE

Todavia, para além da importância de que viceje postura crítica e ressignificadora 
na intimidade da dogmática do constitucionalismo global, tendo em mira o pluralismo 
constitucional e cultural e as variadas formas de intercâmbio jurídico-constitucional 
interestatal, transnacional e internacional, afigura-se indispensável a concretude desse 
projeto no campo da vivência política dos povos.

O constitucionalismo global, na qualidade de espaço jurídico para onde se projetam 
princípios de base constitucional e em que eles alcançam envergadura internacional, 
transnacional e interestatal, como resposta funcionalista e pragmática aos fenômenos 
da globalização, da relativização da soberania dos Estados nacionais ou plurinacionais 
e da fragmentação do Direito Internacional, necessita constituir-se no novo locus do 
poder constituinte, de sorte que os povos tenham a oportunidade de realizar a escolha 
política de se assenhorarem desse projeto, para que o processo decisório de jaez político-
constitucional desenvolvido na esfera global adquira legitimidade democrática. Sob esse 
ângulo, deve-se ampliar a participação e o controle popular no que se refere aos processos 
(a) de harmonização do Direito Constitucional Interno ou Doméstico com as balizas do 
Direito Internacional e (b) de criação quer de normas de Direito Internacional de caráter 
ordinário3, quer de normas internacionais secundárias (editadas pelas organizações 

3  Nessa contextura, ordinárias são as normas jurídicas da ordem internacional, tais quais aquelas agasalhadas no Direito 
dos Tratados ou Direito Internacional Consuetudinário, situadas abaixo dos princípios e regras de Direito Internacional 
dotados de estatura constitucional (MURPHY, 2021).
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internacionais) (KOCH, 2021).
É que a questão social inerente ao constitucionalismo global precisa ser equacionada, 

primordialmente, no seio da polis, ou seja, no ambiente dedicado à arena política, o que 
implica expandir-se o espectro contemporâneo da polis, de maneira que abranja não apenas 
a esfera doméstica ou interna do Estado nacional ou plurinacional, mas também o campo 
das relações jurídicas transnacionais lato sensu, seja o espaço das relações interestatais ou 
intergovernamentais, seja o espaço supranacional, este composto por Estados-membros 
e cidadãos, ilustrado pelo artigo 10 do Tratado da União Europeia, mais conhecido 
como Tratado de Maastricht, de 7 de fevereiro de 1992, que, em seu Título II, intitulado 
“Disposições relativas aos princípios democráticos”, confere tanto aos Estados-membros, 
via Conselho Europeu, quanto aos cidadãos, via Parlamento Europeu, a participação no 
modelo de democracia representativa da União Europeia (artigo 10, n.º 1 e n.º 2), clarificando 
o direito de cada cidadão da UE de “participar na vida democrática da União” (artigo 10, 
n.º 3) e preconizando que as decisões do bloco devem ser “tomadas de forma tão aberta e 
tão próxima dos cidadãos quanto possível” (artigo 10, n.º 3). O deslocamento da polis para 
a seara jurídica supranacional importa o compartilhamento de responsabilidades entre os 
seus integrantes, demarcando-se a divisão de atribuições entre os Estados-membros e os 
cidadãos ou as coletividades que compõem aquele locus, a fim de que todos tenham papéis 
bem delimitados e estabeleçam entre si relações ativas, para além de funções meramente 
protocolares e simbólicas ou condutas passivas (RIEDER, 2022; UNIÃO EUROPEIA, 
2022). 

Embora a União Europeia seja pioneira no estabelecimento de modelos 
constitucionais de democracia representativa de dimensão supranacional, é no âmago 
de bloco europeu em que grassa a crise de legitimidade constitucional, à proporção que 
as instituições supranacionais europeias assumem existências próprias, deslocadas da 
sociedade civil, fenômeno atravessado pelos pontos de convergência e divergência entre as 
instituições supranacionais e nacionais (ilustrada pela interação entre a função jurisdicional 
de cunho nacional e aquela desincumbida pelas autoridades judiciais supranacionais 
europeias) e lógicas de racionalidade que conflitam entre si (ad exemplum, o entrechoque 
das forças sociais e políticas com os ditames do mercado) (GOLDONI, 2018).  

A autoridade, na tessitura das instituições de governança global (internacionais, 
regionais, transnacionais e supranacionais), deve não apenas (a) agir em harmonia com 
valores imanentes à dignidade da pessoa humana, aos direitos humanos, à equidade e à justiça 
e às demais matérias passíveis de serem consideradas de interesse público e endereçadas 
ao bem comum e (b) contemplar requisitos procedimentais e processuais relacionados ao 
controle, à fiscalização e à responsabilidade, mas também (c) atender a padrões democráticos 
e transparentes na lida com contestações tanto surgidas na intimidade organizacional 
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quanto oriundas de atores externos, em que se incluem a permissão a contestações, o seu 
acolhimento e a formulação de respostas a elas (MENDE, 2021; TRAISBACH, 2021).

7. CONCLUSÃO

Percebeu-se que o constitucionalismo global, para que assuma legitimidade 
democrática, adquira dimensão, multicultural, verdadeiramente universalista e congruente 
com as tessituras sociais, econômicas e culturais tanto do Norte Global quanto do Sul 
Global, e consista em ponto de partida para a reconstrução das instituições constitucionais 
de índole transnacional e regional e a alvorada de ordem constitucional global justa, em 
que prevaleçam a igualdade e a democracia substanciais, deve transcender as suas raízes 
históricas, modeladas pelos valores do neoliberalismo e do liberalismo cosmopolita, de 
forma que não mais se circunscreva à tônica nos direitos individuais de matriz liberal e deixe 
de constituir instrumento discursivo da promoção da ideologia neoliberal, da supremacia 
das relações de mercado, do conceito capitalista de propriedade e de relações de poder 
alicerçadas na hegemonia norte-americana e no colonialismo ocidental. 

Na esteira, constatou-se que cabe ao constitucionalismo global abrir-se para novo 
campo de possibilidades, (a) acolhendo perspectiva crítica ante as limitações do liberalismo 
cosmopolita, as deficiências do paradigma de governança constitucional transnacional 
de orientação neoliberal e os efeitos negativos do neoliberalismo na facticidade, tais qual 
o aumento mundial da desigualdade social, da pobreza e da miséria e da degradação 
ambiental, e (b) pensando alternativas jurídico-constitucionais plausíveis de contraponto 
tanto ao neoliberalismo e ao colonialismo dele corolários, quanto ao recrudescimento do 
autoritarismo na contemporaneidade, fenômeno ilustrado pela ascensão de movimentos 
políticos quer de inspiração neofascista, quer de neoliberalismo nacionalista, quer de 
populismo antidemocrático.

Notou-se que um dos caminhos entrevistos, para que o constitucionalismo 
global continue pertinente nos dias atuais, é o da construção de pontos de interseção 
entre o Direito Constitucional e o Direito Internacional dos Direitos Humanos. Nesse 
passo, discute-se a formação de estrutura institucional de proteção de direitos humanos 
calçada no constitucionalismo global, a partir do diálogo jurisprudencial entre o Comitê 
de Direitos Humanos das Nações Unidas e Cortes de Proteção Regional dos Direitos 
Humanos (notadamente, o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos - TEDH, a Corte 
Interamericana de Direitos Humanos - Corte IDH e o Tribunal Africano dos Direitos do 
Homem e dos Povos - TADHP). 

Observou-se, por outro lado, que o constitucionalismo global permanecerá 
relevante, nesse período de multipolaridade, caso continue aberto para o diálogo 
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multicultural. Realça-se a relevância de que a globalização do Direito Constitucional seja 
compreendida para além dos lindes tradicionais do constitucionalismo liberal, a fim de que 
não se assente em ilusória premissa de homogeneidade jurídico-cultural e leve em conta, 
de maneira crítica, (a) fenômenos da contemporaneidade que destoam desse modelo, (b) 
aspectos desconsiderados, pelas teorias majoritárias do constitucionalismo global, acerca 
da diversidade cultural planetária, ou (c) situações peculiares da experiência constitucional 
de determinada ordem jurídica interna ou doméstica que podem acarretar repercussão 
global. 

Inferiu-se (nesse trilhar de perquirir-se como o constitucionalismo global influencia 
ordens constitucionais forjadas em sistemas culturais e constitucionais diversos do modelo 
ocidental e liberal e, ao mesmo tempo, é por eles influenciado, dentro do quadro mais 
amplo de investigar como valores e compromissos constitucionais concorrem e divergem 
entre si na intimidade das ordens estatais) a importância de que seja examinada a interação 
entre o constitucionalismo global e a diversidade cultural do Sul Global, exempli gratia, 
em ordens constitucionais da África, da Ásia, da América do Sul, da América Central e 
do Caribe, considerando que o constitucionalismo global, longe de ser mero produto da 
contemporaneidade pós-Guerra Fria, deita suas raízes nas manifestações de mundialização 
e uniformização jurídica ditadas pelos séculos de colonialismo e imperialismo levado a 
cabo pelas potências ocidentais.

Assinalou-se que o constitucionalismo global também poderá manter o seu lugar 
de fala na atualidade acolhendo linhas de pesquisa sobre experiências constitucionais que, 
conquanto, à primeira vista, pareçam sui generis e, de início, peculiares à determinada ordem 
constitucional interna ou doméstica, podem se tornar, com efeitos positivos ou negativos 
do ponto de vista da efetividade dos direitos fundamentais e direitos humanos, do regime 
democrático e do Estado de Direito, paradigmas reproduzidos por outras ordens estatais e 
se tornar objeto de discussão no plano internacional.

Acentuou-se que, para além da necessidade de que viceje postura crítica e 
ressignificadora na intimidade da dogmática do constitucionalismo global, tendo em 
mira o pluralismo constitucional e cultural e as variadas formas de intercâmbio jurídico-
constitucional interestatal, transnacional e internacional, afigura-se indispensável a 
concretude desse projeto no campo da vivência política dos povos.

Enfatizou-se que o constitucionalismo global, na qualidade de espaço jurídico para 
onde se projetam princípios de base constitucional e em que eles alcançam envergadura 
internacional, transnacional e interestatal, como resposta funcionalista e pragmática 
aos fenômenos da globalização, da relativização da soberania dos Estados nacionais ou 
plurinacionais e da fragmentação do Direito Internacional, impende constituir-se no novo 
locus do poder constituinte, de sorte que os povos tenha a oportunidade de realizar a 
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escolha política de se assenhorarem desse projeto, para que o processo decisório de jaez 
político-constitucional desenvolvido na esfera global adquira legitimidade democrática. 
Sob esse ângulo, deve-se ampliar a participação e o controle popular no que se refere aos 
processos (a) de harmonização do Direito Constitucional Interno ou Doméstico com as 
balizas do Direito Internacional e (b) de criação quer de normas de Direito Internacional de 
caráter ordinário (infraconstitucional), quer de normas internacionais secundárias (editadas 
pelas organizações internacionais).

Ressaltou-se que a questão social inerente ao constitucionalismo global precisa ser 
equacionada, primordialmente, no seio da polis, ou seja, no ambiente dedicado à arena 
política, o que implica expandir-se o espectro contemporâneo da polis, de maneira que 
abranja não apenas a esfera doméstica ou interna do Estado nacional ou plurinacional, 
mas também o campo das relações jurídicas transnacionais lato sensu, seja o espaço das 
relações interestatais ou intergovernamentais, seja o espaço supranacional, este composto 
por Estados-membros e cidadãos. Resplendeu-se que o deslocamento da polis para a 
seara jurídica supranacional importa o compartilhamento de responsabilidades entre os 
seus integrantes, demarcando-se a divisão de atribuições entre os Estados-membros e os 
cidadãos ou as coletividades que compõem aquele locus, a fim de que todos tenham papéis 
bem delimitados e estabeleçam entre si relações ativas, para além de funções meramente 
protocolares e simbólicas ou condutas passivas. 

Ponderou-se que a autoridade, na tessitura das instituições de governança global 
(internacionais, regionais, transnacionais e supranacionais), deve não apenas (a) agir em 
harmonia com valores imanentes à dignidade da pessoa humana, aos direitos humanos, 
à equidade e à justiça e às demais matérias passíveis de serem consideradas de interesse 
público e endereçadas ao bem comum e (b) contemplar requisitos procedimentais e 
processuais relacionados ao controle, à fiscalização e à responsabilidade, mas também (c) 
atender a padrões democráticos e transparentes na lida com contestações tanto surgidas 
na intimidade organizacional quanto oriundas de atores externos, em que se incluem a 
permissão a contestações, o seu acolhimento e a formulação de respostas a elas.
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