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RESUMO 

 

 

O objetivo desse trabalho de conclusão de curso é analisar a função 

contramajoritária do Poder Judiciário na garantia de direitos fundamentais das minorias. 

Para tanto, foram selecionados 04 (quatro) precedentes emblemáticos - não somente na 

esfera jurídica nacional, mas também internacional - que tratam da proteção dos direitos 

das minorias homoafetivas.  

Em seguida, fez-se um estudo minucioso da motivação construída nas decisões 

dos magistrados em cada um dos casos, extraindo-se os principais argumentos 

utilizados. Paralelamente, procedeu-se à aproximação por afinidade temática desses 

argumentos. 

Após, explorou-se a teoria de Ronald Dworkin conectando-a com a 

fundamentação que justificou a defesa dos direitos dos casais homossexuais nos 

julgados. Ainda, apresentaram-se as mais respeitáveis críticas direcionadas ao caráter 

contramajoritário do controle de constitucionalidade, as quais foram refutadas. 

Demonstra-se, portanto, que a atuação do Supremo Tribunal Federal na ADI n.° 

4277/DF é democraticamente legítima, em razão do exercício correto da função 

contramajoritária no reconhecimento dos direitos das minorias homoafetivas.  

 

 

 

Palavras-chave: Cortes Supremas; Controle de Constitucionalidade; Função 

Contramajoritária; Direitos Fundamentais; Minorias; União Homoafetiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

 The purpose of this monograph is to analyse the counter-majoritarian function of 

the Judicial Power in the guarantee of the fundamental rights of minorities. In order to 

do so, 04 (four) emblematic cases were selected - not only in the national legal sphere, 

but also international - which discuss the protection of the rights of homosexual 

minorities.  

 Next, the motivation built in the judges' decisions was studied in detail in each 

one of those cases to extract the main arguments used. At the same time, those 

arguments were gathered by thematic connection. 

 Later, Ronald Dworkin's theory was connected with the foundation that justified 

the defense of the rights of homosexual couples in the decisions. The most respectable 

critics made to the counter-majoritarian nature of the judicial review were also explored 

and refuted. 

 It is demonstrated that the proceedings of the Brazilian Supreme Court (STF) in 

the ADI n.° 4277/DF was democratically legitimate due to the correct exertion of 

its  counter-majoritarian function in recognizing homosexual minorities rights. 

 

  

Keywords: Supreme Courts; Judicial Review; Counter-majoritarian 

Function; Fundamental Rights; Minorities; Homosexual Union. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 Propõe-se o presente trabalho a demonstrar nos casos estudados - ADI n.° 

4277/DF, julgada pelo Supremo Tribunal Federal; Lawrence vs. Texas, decidido pela 

Suprema Corte Norteamericana; Caso da Corte Sulafricana e o precedente da Corte 

Europeia de Direitos Humanos - a garantia da igualdade como justificação do exercício 

da função contramajoritária pelas Cortes Constitucionais. 

No primeiro capítulo, a partir da ótica transconstitucionalista, faz-se uma breve 

descrição da controvérsia objeto de cada um dos julgados analisados.  

No capítulo 2, realiza-se uma interface entre os argumentos centrais utilizados 

pelas Cortes para justificar suas decisões, os quais são, em sua grande maioria, 

coincidentes.  

Em seguida, no capítulo 3, trabalha-se a teoria de Ronald Dworkin aplicando a 

noção de leitura moral da Constituição, bem como os demais conceitos que integram as 

lições do referido Autor ao contexto dos precedentes examinados. 

Na sequência, faz-se um apanhado das críticas elaboradas por Jeremy Waldron e 

Mark Tushnet na contramão do controle de constitucionalidade, com o escopo de 

evidenciar a ilegitimidade democrática do Judiciário para exercê-lo. 

No tópico seguinte, busca-se rebater os argumentos contrários à função 

contramajoritária do Judiciário, expondo o cenário de crise de representatividade que 

vivencia o Legislativo brasileiro.  

Por fim, no último capítulo, pretende-se justificar a legitimidade da decisão do 

Supremo Tribunal Federal no caso das uniões homoafetivas, em especial, porque foi 

efetiva no sentido de assegurar direitos fundamentais que vinham sendo violados. 
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2. Descrição sumária dos casos  

 

 Inicialmente, cumpre referir que a proposta de análise comparada dos casos 

selecionados se justifica a partir do conceito de transconstitucionalismo, cunhado por 

Marcelo Neves. Tal conceito se volta à integração dos diversos sistemas jurídicos para 

resolução de problemas que abarquem demandas por reconhecimento de direitos 

fundamentais, cada vez mais frequentes, nas sociedades modernas. Devido à 

complexidade das controvérsias constitucionais emergentes, faz-se necessária a 

aproximação dos ordenamentos em âmbito nacional, internacional e supranacional com 

vistas a construir soluções coerentes
1
. 

  Saliente-se, nessa linha, que o transconstitucionalismo sugere a construção de 

„pontes de transição‟, bem como a promoção de diálogos transversais acerca de 

questões constitucionais, de modo a possibilitar a reconstrução da identidade a partir da 

alteridade. Em outras palavras, essa comunicação entre ordenamentos, que é feita 

através de observação recíproca, propicia uma visão mais abrangente do problema e, por 

conseguinte, decisões menos restritas e mais legítimas
2
. 

Paralelamente, vale expor o contexto em que se originaram os três casos a serem 

examinados no tópico seguinte.  

 O caso decidido na Corte Superior brasileira foi a Ação Direta de 

Constitucionalidade (ADI) n.° 4277/DF, ajuizada pela Procuradoria-Geral da República 

(PGR), em que se pleiteou interpretação conforme a Constituição do art. 1.723 do 

Código Civil
3
 para que fosse reconhecida como entidade familiar a união estável 

formada não somente pelo vínculo entre homem e mulher, mas por quaisquer dos 

gêneros. Paralelamente, a Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 

n.° 132/RJ foi proposta pelo Governador do Estado do Rio de Janeiro, requerendo a 

interpretação conforme a Constituição do art. 19, incisos II e V, e do art. 33, ambos do 

Decreto-Lei n.° 220/1975 – Estatuto dos Servidores Civis do Estado do Rio de Janeiro, 

com intuito de fazer valer os direitos relativos à assistência e à previdência, 

                                                           
1
NEVES, Marcelo. Transconstitucionalism.Transleted by: Kevin Mundy. Oxford and Portland Oregon: 

Hart Publishing, 2013. p. 1-3. 
2
Idem Ibidem. p. 4 

3
“Art. 1.723. É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, 

configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição 

de família.” (grifei) 
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preconizados nos dispositivos supramencionados, aos funcionários públicos 

homossexuais e seus respectivos companheiros. 

 Ao final, a referida ADPF foi conhecida como Ação Direta de 

Inconstitucionalidade e encampada pela ADI n.° 4277/DF. Os ministros do STF 

julgaram as ADI‟s em 05 de maio de 2011 e decidiram, por unanimidade, julgar 

procedentes as ações, com eficácia erga omnes e efeito vinculante, para equiparar o 

regime jurídico da união estável homoafetiva ao da heteroafetiva, no que tange a 

direitos e deveres relacionados, por exemplo, à partilha de bens, à inclusão no plano de 

saúde do companheiro, à herança e à pensão por morte. 

 De maneira distinta, o caso julgado na Suprema Corte norteamericana, na data 

de 26 de junho de 2003, decorreu da prisão de Lawrence, em seu próprio apartamento, 

por estar praticando atos sexuais consensuais com outro homem (adulto) chamado 

Garner. Ambos foram presos por infringirem a Lei do Texas que proibia duas pessoas 

do mesmo sexo de praticarem atos sexuais. Irresignado, o casal homossexual resolveu 

processar o Estado do Texas defendendo que ao Estado não é permitido intervir em 

condutas sexuais levadas a efeito em âmbito privado. A Suprema Corte reconheceu que 

a Lei do Texas era inconstitucional, com fulcro nas garantias constitucionais do devido 

processo legal e da igual proteção perante a lei. 

  De forma semelhante, a Suprema Corte sulafricana, provocada pela Comissão 

de Direitos Humanos da África do Sul junto à Coalizão Nacional pela Igualdade de 

Gays e Lésbicas, decidiu, em 09 de outubro de 1998, que a Lei da África do Sul que 

criminalizava a sodomia homossexual entre homens, estabelecendo uma série de 

restrições de direitos em razão da opção sexual, era, de fato, inconsistente com a 

Constituição da República da África do Sul de 1996 e, portanto, inválida. 

 Finalmente, a Corte Europeia de Direitos Humanos decidiu, em 07 de novembro 

de 2013, o caso Vallianatos e Outros vs. Grécia, oriundo das aplicações n.°s 29381/09 e 

32684/09, a primeira apresentada por dois nacionais gregos – Sr. Grigoris Vallianatos e 

Sr. Nikolaos Mylonas – e, a segunda, por outros seis nacionais gregos juntamente à 

Associação Synthessi. Em suma, a Corte Europeia entendeu que a Lei grega n.° 

3719/2008, que tratava como uniões civis, estritamente, aquelas estabelecidas entre 

heterossexuais, afrontava o que preconizado nos arts. 8.° e 14 da Convenção Europeia 
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de Direitos Humanos
4
. Nessa linha, é imprescindível salientar que, em junho de 2015, a 

Corte Europeia de Direitos Humanos determinou, com base no art. 8.º da referida 

Convenção, que a Itália adotasse mecanismos legais para possibilitar o matrimônio 

entre casais homoafetivos.
5
 

 Assim, a razão da escolha dos casos resume-se à pretensão, que vai ao encontro 

da perspectiva transconstitucionalista, de melhor examinar a questão constitucional 

relativa aos direitos fundamentais dos homossexuais, bem como a reação do Judiciário, 

em diferentes países, quando demandado por essa minoria. 

 

3. Cruzamento dos principais argumentos das decisões estudadas 

 

 No caso Lawrence vs. Texas, a criminalização das relações sexuais entre 

homossexuais foi declarada inconstitucional. Argumentou-se que não pode o Estado 

intervir no âmbito privado para impor a opção sexual dos cidadãos, isso porque a 

Constituição protege a privacidade/intimidade dos sujeitos de direito, além da 

liberdade que lhes permite escolher os parceiros que reputarem adequados para se 

relacionarem. 

 Também a Corte sulafricana mencionou a violação ao direito de privacidade, 

ressalvando que “a privacidade protege pessoas, e não lugares.”
6

 Foi posto em 

evidência o direito de ser deixado sozinho, quer dizer, de estar alheio à intromissão 

estatal, como sendo uma face da privacidade que se consubstancia no direito de tocar 

sua própria vida e de construir sua própria identidade. 

                                                           
4
“Art. 8.° Direito ao respeito pela vida privada e familiar - 1. Qualquer pessoa tem direito ao respeito da 

sua vida privada e familiar, do seu domicílio e da sua correspondência. 2. Não pode haver ingerência da 

autoridade pública no exercício deste direito senão quando esta ingerência estiver prevista na lei e 

constituir uma providência que, numa sociedade democrática, seja necessária para a segurança 

nacional, para a segurança pública, para o bem - estar económico do país, a defesa da ordem e a 

prevenção das infracções penais, a protecção da saúde ou da moral, ou a protecção dos direitos e das 

liberdades de terceiros.” 

“Art. 14. Proibição de discriminação - O gozo dos direitos e liberdades reconhecidos na presente 

Convenção deve ser assegurado sem quaisquer distinções, tais como as fundadas no sexo, raça, cor, 

língua, religião, opiniões políticas ou outras, a origem nacional ou social, a pertença a uma minoria 

nacional, a riqueza, o nascimento ou qualquer outra situação.” 
5
Além disso, o Parlamento Europeu acolheu resolução que dispõe que o reconhecimento de uniões civis e 

casamentos entre casais do mesmo gênero é direito humano. Disponível em: 

http://www.jb.com.br/internacional/noticias/2015/07/21/corte-europeia-condena-italia-por-casamento-

gay/;http://www.tribunadodireito.com.br/noticias-

detalhes.php?codNoticia=13673&q=Casamento+gay+%E9+um+direito+humano%2C+reconhece+o+Parl

amento+Europeu&orig=home 
6
p. 111. Decisão da Corte sulafricana. 

http://www.jb.com.br/internacional/noticias/2015/07/21/corte-europeia-condena-italia-por-casamento-gay/
http://www.jb.com.br/internacional/noticias/2015/07/21/corte-europeia-condena-italia-por-casamento-gay/
http://www.tribunadodireito.com.br/noticias-detalhes.php?codNoticia=13673&q=Casamento+gay+%E9+um+direito+humano%2C+reconhece+o+Parlamento+Europeu&orig=home
http://www.tribunadodireito.com.br/noticias-detalhes.php?codNoticia=13673&q=Casamento+gay+%E9+um+direito+humano%2C+reconhece+o+Parlamento+Europeu&orig=home
http://www.tribunadodireito.com.br/noticias-detalhes.php?codNoticia=13673&q=Casamento+gay+%E9+um+direito+humano%2C+reconhece+o+Parlamento+Europeu&orig=home
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 Nesse sentido, a Suprema Corte dos Estados Unidos fez referência ao caso 

Griswold vs. Connecticut, do qual decorreu a declaração de inconstitucionalidade da lei 

do Estado de Connecticut que criminalizava o uso de qualquer método contraceptivo. 

Sendo assim, o referido “decisum” resguardou o direito à privacidade que se traduz no 

“direito do indivíduo, casado ou solteiro, de estar livre de uma intromissão 

governamental sem mandado judicial.”
7
 

 Embora a decisão do STF não trate de lei criminalizadora dos homossexuais, 

aborda a necessidade de reconhecimento de direitos fundamentais a essa categoria, com 

base na teoria dos deveres de proteção. Tal teoria preconiza que o Estado se abstenha 

de violar direitos fundamentais dos cidadãos, mas também que atue para protegê-los, 

diante de ameaça ou de lesão por terceiros.  

 A Corte brasileira resguardou, na decisão da ADI n.° 4277/DF, os direitos 

fundamentais de intimidade e vida privada, dispostos no inciso X do art. 5° da 

Constituição, afinal “nada mais íntimo e mais privado para os indivíduos do que a 

prática da sua própria sexualidade.”
8
 Note-se que a intimidade refere-se à esfera do 

indivíduo consigo mesmo, enquanto a privacidade engloba a conexão desse indivíduo 

com seus familiares e pessoas próximas. 

 Nesse mote, a Corte Europeia de Direitos Humanos, no caso Vallianatos e 

Outros vs. Grécia, concluiu que a Lei n.° 3719/2008 por atribuir efeitos jurídicos, 

exclusivamente, às uniões heterossexuais desrespeitava os direitos dos homossexuais à 

vida privada e familiar, nos termos do art. 8º da Convenção Europeia de Direitos 

Humanos, bem como do art. 7.º da Carta de Direitos Fundamentais da União Europeia.
9
 

 De outro lado, os juízes americanos alertaram que se a conduta do casal 

homossexual ocorreu no reduto de seus lares, de forma consensual, sem gerar qualquer 

prejuízo a outros cidadãos, tal criminalização significa, na verdade, a imposição por 

parte do Estado de um código moral estabelecido pela maioria na sociedade. Essa 

imposição, todavia, se reverte na intensificação da discriminação dessas pessoas na 

esfera pública e privada. A imoralidade que uma parcela significativa da sociedade 

atribui às condutas homossexuais advém de suas crenças religiosas e de suas 

                                                           
7
p. 565.Caso Lawrence et al. v. Texas. 

8
p. 639 da ADI n.° 4277/DF. 

9
“Art. 7.º Everyone has the right to respect for his or her private and family life, home and 

communications.” 
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concepções subjetivas de certo/errado
10

. Assim, não pode o Estado intervir para fazer 

prevalecer tais crenças de que certas formas de comportamento sexual são mais 

aceitáveis do que outras, menos ainda, mediante a aplicação de penas. 

 A esse respeito, o Ministro Luiz Fux, ao decidir a ADI n.° 4277/DF, acolhendo a 

teoria de Ronald Dworkin, frisou que: “[n]ão se pode ceder, no caso, a considerações 

de ordem moral, exceto por uma, que, ao revés, é indispensável: todos os indivíduos 

devem ser tratados com igual consideração e respeito.”
11

 

 Nesse contexto, forçoso observar que tanto a Corte americana quanto a Africana 

concluíram no sentido de que o direito à liberdade engloba liberdade de crenças, de 

pensamentos e de expressão, considerando que é livre o indivíduo que tem autonomia 

para expressar o seu modo de vida e definir o seu conceito de existência. Do mesmo 

modo, a Corte brasileira observou que os homossexuais devem ser livres para dispor 

sobre sua sexualidade, o que está intimamente ligado à autonomia da vontade. 

 A Suprema Corte americana lança mão da Emenda n.º 14 da Constituição, que 

traz em seu bojo o princípio da igual proteção da lei, para fundamentar a 

inconstitucionalidade da Lei do Texas. De acordo com mencionado princípio, todas as 

pessoas que se encontrem na mesma situação devem ser tratadas de maneira equânime. 

A Lei em discussão faz os homossexuais desiguais face ao ordenamento jurídico, 

quando torna suas condutas sujeitas a sanções criminais, pois confere tratamento 

distinto entre atos de homossexuais e de heterossexuais. Com isso, a lei torna ainda 

mais difícil a inserção igualitária dos homossexuais na sociedade. 

 Apesar de a Lei grega não criminalizar condutas homossexuais, tal como as Leis 

americana e africana, esta restringiu seu âmbito de proteção às uniões civis 

heterossexuais, sem expor qualquer motivo fundado para tanto. Daí porque a Corte 

Europeia acolheu o argumento das partes de discriminação injustificada, ressaltando 

que além de o Estado grego não ter apresentado qualquer justificativa plausível para a 

exclusão dos homossexuais da esfera de proteção da Lei, a omissão serve apenas para 

reforçar preconceitos contra essa minoria, o que fere o art. 14 da Convenção Europeia 

de Direitos Humanos. Em síntese, a Corte Europeia proclamou que casais do mesmo 

gênero possuem as mesmas necessidades, em termos de apoio mútuo e assistência, do 

                                                           
10

p. 571. Caso Lawrence et al. v. Texas. 
11

p. 672 da ADI n.° 4277/DF. (grifo nosso) 
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que casais de gêneros antônimos, outrossim, diferenças que se apegam a considerações 

acerca da orientação sexual são inaceitáveis sob o manto da mencionada Convenção
12

. 

 Da mesma forma, a Suprema Corte da África do Sul fundou-se no direito de 

igualdade para declarar inconstitucional a lei que criminalizava a sodomia 

homossexual. Observe-se que a lei que vigorava naquele país trazia consigo uma 

distinção de gênero, já que a criminalização dirigia-se, exclusivamente, a atos sexuais 

entre homens, mas não entre mulheres. Entendeu-se que a criminalização da sodomia 

homossexual resultava em discriminação, porém, afirmaram os juízes que a declaração 

da inconstitucionalidade da lei não tem a pretensão de eliminar diferenças, mas 

apenas de garantir iguais oportunidades aos homossexuais, além de aceitação e respeito. 

 Sob esse prisma, vale citar excerto emblemático da decisão da Corte Africana:  

No passado a diferença foi experimentada como sendo uma maldição, 

hoje esta pode ser vista como sendo uma fonte de vitalidade 

interativa. A Constituição reconhece a variabilidade dos seres 

humanos (genética e sócio-cultural), afirma o direito de ser diferente 

e celebra a diversidade das nações.
13

 (grifei) 

  

 No que toca à compatibilidade entre as alterações da conjuntura social e a 

aplicabilidade do direito, a Corte Europeia evidenciou que, ao interpretar a Convenção 

Europeia de Direitos Humanos, os Estados devem considerar que esta é um instrumento 

vivo, portanto, exige análise de seus dispositivos à luz do contexto atual
14

. Em outros 

termos, assinalou que o Estado grego precisava levar em conta as modificações na 

sociedade para inovar seu ordenamento jurídico e, ao mesmo tempo, garantir-lhe 

eficácia. 

 Ainda, destacam os juízes africanos que dignidade e igualdade são princípios 

complementares, a desigualdade sofrida pelos homossexuais pelo simples fato de 

figurarem como parte desse grupo, lesa a sua dignidade, porque produz o sentimento de 

inferioridade.
15

 Aliás, os homossexuais são vistos e tratados por grande parte da 

                                                           
12

Nessa toada, segue excerto da decisão da Corte Europeia de Direitos Humanos: “Orientação sexual é 

um conceito agasalhado pelo art. 14. A Corte já assegurou, repetidas vezes, que diferenças pautadas 

apenas no gênero, ou diferenças baseadas na orientação sexual exigem convencimento especial e razões 

substanciais como forma de justificação.” (p. 27, tradução nossa). 
13

p. 132. Tradução nossa. 
14

p. 29. Caso Vallianatos e Outros vs. Estado da Grécia. 
15

Sobre isso, a Corte sulafricana comenta sobre a existência de um nível simbólico trazido por essa 

decisão em que a cidadania moral está em jogo e também o senso de auto-valor que grande parte da 

comunidade reproduz. 
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sociedade como contagiosos ou corruptores. Nesse ponto, destacaram os ministros que 

os “homossexuais não podem mais ser tratados como heterossexuais que falharam.”
16

 

 Nessa linha, a Corte da África do Sul destaca que as proibições discriminatórias 

afetam de modo negativo a vida dessas pessoas, tal como reconhecido pela Corte 

Europeia de Direitos Humanos, a criminalização das condutas homossexuais implica 

uma série de prejuízos psicológicos a esses indivíduos, por exemplo: ansiedade, 

culpa, depressão e baixa autoestima. 

 Com relação à igualdade, a Corte brasileira destacou o inciso IV do art. 3° da 

Constituição que prevê a proibição ao preconceito, enfatizando a necessidade de se 

somar esforços na promoção do bem de todos. Daí ser razoável a equiparação entre 

união estável e a homoafetiva em termos de efeitos, a fim de evitar um tratamento 

desigual, sem nenhuma causa legítima evidente. Nesse contexto, não há dúvida de que a 

igualdade constitucional que pretende colocar homens e mulheres num mesmo patamar, 

também deverá ser observada em relação a homossexuais e heterossexuais. 

 No caso Lawrence, a Corte Americana assumiu que decidiu erradamente no 

precedente Bowers vs. Hardwick
17

. Acerca disso, os juízes ressaltaram que a ideia do 

“stare decisis” embora seja relevante para garantir segurança jurídica e estabilidade, 

não obriga o juiz a acolher uma decisão anterior que não se mostre acertada. Por mais 

que a tendência das leis do passado tenha sido a de criminalizar as práticas 

homossexuais, não é adequado recorrer somente à história e à tradição, deixando de 

analisar o ordenamento jurídico de maneira global. 

 A Suprema Corte dos EUA destacou que o Estado não pode controlar o destino 

dos homossexuais tornando as práticas, decorrentes de seu estilo de vida, criminosas
18

, 

até porque, muitas leis consideradas necessárias à sociedade, com o passar do tempo, 

mostraram-se um instrumento de opressão estatal. 

                                                           
16

p. 128 da Decisão da Corte sulafricana. 
17

Essa decisão que afirmou a constitucionalidade da Lei da Geórgia, a qual criminalizava a sodomia, foi 

citada pela Corte da África do Sul (p. 53) como uma exceção à tendência descriminalizadora. 

Posteriormente, foi modificada em Lawrence vs. Texas. 
18

Vale dizer que o Texas argumentou que não estava criminalizando o fato de ser homossexual, mas sim 

as práticas sexuais entre homossexuais. Contudo, a Corte afirmou que uma lei que impede atos de 

nudismo em público afeta diretamente aos nudistas, da mesma forma, ocorre com a lei que torna o ato 

sexual entre homossexuais um crime. Por outro lado, embora o estilo de vida dos homossexuais seja visto 

pela maioria na sociedade como destrutivo das entidades familiares, essa é uma questão de moralidade. 

A Corte africana, na mesma toada, concebeu que “não é o ato de sodomia que está sendo denunciado 

pela lei, mas tão somente os sodomistas que desenvolvem tal ato, não há qualquer prejuízo social 

comprovado, mas as paixões de mesmo sexo, em si mesmas, são vistas como uma ameaça à hegemonia 

heterossexual.” (p. 101) 
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 A Corte dos EUA apontou que não restou comprovado nenhum interesse 

fidedigno do Estado que permitisse tal perseguição a esse grupo de pessoas, de sorte que 

a lei tem servido para ratificar a desaprovação das condutas homossexuais, e não para 

fazer cessar comportamentos criminosos. Em função dessa lei, ser homossexual traz 

consigo a presunção de ser também um criminoso.
19

 O peso do estigma negativo, 

proveniente da criminalização da conduta, afeta a dignidade daquelas pessoas, de sorte 

que a referida lei não pode persistir vigendo numa sociedade democrática. 

 Os Ministros brasileiros fizeram menção expressão à dignidade da pessoa 

humana, insculpida no art. 1º, inciso III, da Constituição de 1988, ressaltando que a 

preferência sexual integra a dignidade. Além disso, argumentou-se que a família, 

independentemente de sua composição quantitativa e qualitativa, funciona como um 

“instrumento de proteção da dignidade dos seus integrantes e do livre exercício de seus 

direitos fundamentais.”
20

 

 No mesmo sentido, a Corte da África do Sul enfatizou que essa lei produz a 

associação imediata entre gays e criminosos, o que não pode ser admitido numa 

sociedade democrática - pautada na dignidade humana, igualdade e liberdade - que se 

pretenda pluralista. Fato é que neste tipo de sociedade, em especial, o direito de ser 

diferente e o igual respeito à diferença merecem prioridade. Também o precedente 

brasileiro ressalta a necessidade de respeitosa convivência numa democracia 

verdadeiramente substancialista. 

 De outra monta, o STF utilizou-se da interpretação dada ao princípio da 

legalidade, disposto no inciso II do art. 5° da Constituição, qual seja, é permitido fazer 

tudo aquilo que não estiver proibido por lei, segundo a concepção de Hans Kelsen. 

Desse modo, os Ministros afirmaram que não há na Constituição nenhuma vedação à 

extensão dos direitos, que regem a união estável heterossexual, aos casais 

homossexuais. 

 No que se distingue dos demais casos, o STF asseverou que o elemento central 

na constituição da entidade familiar é o afeto, de modo que não importa qual seja a 

                                                           
19

p. 583-584. Voto da Juíza O‟Connor na decisão do Caso Lawrence v. Texas. 
20

p. 670. Voto do Ministro Luiz Fux na ADI n.°4277/DF. 
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combinação feita entre os gêneros, mas sim que haja vínculos de solidariedade e afeto 

entre os companheiros, assim, haverá família
21

. 

 Por fim, outro diferencial que consta do julgado da Suprema Corte brasileira é a 

utilização do argumento de inércia do Legislativo, já que diante de inúmeras propostas 

de lei que visavam à proteção das uniões homoafetivas, os parlamentares se fizeram 

omissos. Em razão disso, houve necessidade de a Corte Constitucional exercer sua 

função contramajoritária com vistas a conferir efetividade aos direitos fundamentais 

das minorias homossexuais. 

 Nesse sentido, vale citar excerto do voto do Ministro Luiz Fux: 

[...] canetas de magistrados não são capazes de extinguir o 

preconceito, mas, num Estado Democrático de Direito, detêm o poder 

de determinar ao aparato estatal a atuação positiva na garantia da 

igualdade material entre os indivíduos e no combate ostensivo às 

discriminações odiosas
22

. 

 

4.  A teoria de Ronald Dworkin em paralelo aos argumentos extraídos dos 

casos analisados 

 

 Na obra Direito da Liberdade
23

, Ronald Dworkin pretende demonstrar uma 

forma peculiar de ler a Constituição, qual seja, a leitura moral desse Documento que 

está intimamente ligada à análise detida de princípios constitucionais
24

. Diante da 

abstração e da generalidade dos direitos previstos nas Constituições modernas, tal 

leitura se faz necessária e, em última instância, está atrelada à imprescindibilidade de 

que os magistrados atuem de forma a fazer justiça ao caso concreto.  

 A noção de leitura moral tem sido bastante criticada, sob o argumento de que 

conferir a uma elite profissional o poder de decidir questões de moralidade política é 

uma forma de restringir a soberania moral do povo
25

. Para Dworkin, os juristas 

contrários à leitura moral da Constituição se apegam à ideia de que democracia está 

                                                           
21

“A garantia institucional de família insculpida no art. 226, caput, da Constituição da República, 

pressupõe a existência de relações de afeto, assistência e suporte recíprocos entre os membros, bem 

como a existência de um projeto coletivo, permanente e duradouro de vida em comum e a identidade de 

uns perante os outros e cada um deles perante a sociedade.” (p. 660) 
22

p.668. Voto do Ministro Luiz Fux da ADI n.° 4277/DF.  
23

DWORKIN, Ronald. O Direito da Liberdade. A leitura Moral da Constituição norte-americana. 

Tradução: Marcelo Brandão Cipolla. São Paulo: Martins Fontes, 2006.  
24

Idem Ibidem. p. 02. 
25

Idem Ibidem . p. 05. 
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vinculada à vontade da maioria, daí porque acreditam que o poder dado aos juízes para 

interpretar a Constituição é antidemocrático e elitista
26

. 

 Veja-se que a liberdade, a igualdade e a dignidade – que serviram de base às 

decisões examinadas - encontram previsão nas Constituições americana, sulafricana e 

brasileira, assim como na Convenção Europeia de Direitos Humanos. Contudo, tais 

dispositivos são, de fato, cláusulas demasiadamente abertas que requerem dos juízes, ao 

aplicá-las em cada caso específico, empenho na tarefa hercúlea de dizer como devem 

ser interpretadas. Sobre isso, Dworkin anota que os autores da Constituição não se 

pronunciaram no dispositivo da igualdade de proteção (Décima Quarta Emenda) acerca 

das leis discriminatórias contra negros e homossexuais, nem acerca da igualdade de 

sexos, apenas enunciaram um princípio geral e abstrato que clama pela hermenêutica 

apropriada
27

. 

 De outro ângulo, o argumento da Suprema Corte americana para desconstituir o 

precedente Bowers vs. Hardwick se compatibiliza com a teoria de Dworkin, uma vez 

que, para esse Autor, o critério do “stare decises” embora imponha a análise dos 

argumentos contidos nas decisões anteriores, não exige o acatamento acrítico das 

mesmas.  

 A propósito, vale lembrar que Dworkin equipara os juízes a escritores de um 

romance em cadeia, já que tanto os primeiros, quanto os segundos terão sempre que 

considerar o capítulo anterior como ponto de partida, a fim de produzir decisões 

coerentes; porém, isso não significa a imutabilidade do rumo da história a ser 

construída. Essa ideia do romance em cadeia remete à exigência, quando da realização 

da interpretação da Constituição, de integridade no sentido de harmonização do 

sistema
28

. 

 Com relação à teoria dos deveres de proteção, utilizada como argumento na 

decisão da ADI n.° 4277/DF, cabe destacar que também para Dworkin
29

 os direitos 

fundamentais previstos na Constituição – Declaração de Direitos - funcionam como 

limites ao exercício do poder estatal, em especial, no que toca à interferência do Estado 

na esfera privada dos indivíduos. Sob esse prisma, vale recordar que as três decisões 

                                                           
26

Idem Ibidem. p. 09-10. 
27

Idem Ibidem . p. 13. 
28

Idem Ibidem. p. 14-15.  
29

Idem Ibidem.p. 10. 
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foram unânimes em afirmar que é descabida essa postura intervencionista por parte do 

Estado para determinar aos cidadãos qual é a opção sexual aceitável pela sociedade.  

 A esse respeito, cabe salientar que Dworkin propõe a construção de uma 

concepção comunitária de democracia, a qual se distancia da premissa majoritária e 

se volta à proteção de direitos fundamentais a todos os participantes da comunidade 

política.  

 Para estruturar uma democracia constitucional, um dos requisitos necessários é a 

efetiva participação dos integrantes da comunidade política nas decisões coletivas.
30

 Um 

dos aspectos da participação na comunidade política, outro requisito essencial à noção 

comunitária de democracia, é a independência moral que remete à inviabilidade de a 

maioria dos membros de uma comunidade ter o poder de impor aos demais quais serão 

os valores a serem priorizados e quais serão as decisões certas a serem tomadas.
31

 

 E é justamente a ideia de independência moral que importa para demonstrar o 

quão antidemocrática se afigura a intervenção estatal orientada para regular a 

sexualidade dos cidadãos no reduto de sua privacidade/intimidade. Para Dworkin, a 

comunidade política: 

não pode determinar o que seus cidadãos devem pensar a respeito de 

política ou ética, mas deve, por outro lado propiciar, circunstâncias 

que lhe permitam chegar a crenças firmes em matéria de ética e 

política através de sua própria reflexão e, por fim, de sua convicção 

individual.
32

(grifo nosso) 

 

 Segundo a concepção comunitária de democracia de Dworkin, no governo do 

povo nem sempre a vontade da maioria deve prevalecer, sobretudo, se sua 

predominância implicar a violação de direitos fundamentais das minorias.  

 Com o fito de melhor explicar o conceito de povo, Dworkin traz à luz a 

distinção entre ação coletiva estatística e comunitária. A primeira refere-se a ações de 

grupo que podem ser desempenhadas individualmente. Diferente da segunda, em que os 

membros do grupo, por meio de ações separadas, buscam produzir um ato comum 

através de um agente coletivo distinto
33

. Imperioso é concluir que na ação coletiva 
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DWORKIN, Ronald. O Direito da Liberdade. A leitura Moral da Constituição norte-americana. 

Tradução: Marcelo Brandão Cipolla. São Paulo: Martins Fontes, 2006. p. 37-38 
31

Idem Ibidem. p. 39-40. 
32

Idem Ibidem. p. 40. 
33

“A ação coletiva é estatística quando aquilo que o grupo faz é uma função, geral ou específica, de 

algo que os membros individuais do grupo fazem sozinhos, ou seja, daquilo que fazem sem pensar que 

estão agindo enquanto grupo. [...] a ação coletiva é comunitária quando não pode ser reduzida a mera 
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comunitária– a qual possibilita, a partir de ações separadas, a produção de um ato - o 

desempenho do grupo depende da boa atuação de cada um, de sorte que todos devem 

assumir a responsabilidade coletiva pela performance grupal (exemplifica com a 

situação de uma orquestra tocando uma sinfonia)
34

.  

 Por outro lado, ainda com fulcro na teoria dos deveres de proteção, o Estado não 

pode tolerar omissões ou transgressões relacionadas a direitos fundamentais. Nesse 

sentido, cabe ressaltar que o STF, no julgamento da ADI n.° 4277/DF, foi categórico ao 

apontar inúmeros projetos de lei, que buscavam dar concretude aos direitos dos 

homossexuais, os quais restaram, todavia, um a um abandonados pelo Legislativo. Em 

face de tal contexto, o referido decisum além de suprir a omissão dos legisladores, 

permitiu que o Judiciário exercesse uma de suas funções precípuas – a função 

contramajoritária – que se volta à garantia de direitos fundamentais às minorias. 

 O papel contramajoritário que o STF vem exercendo possui denominação 

autoexplicativa, uma vez que remete à sobreposição das decisões dos agentes não 

eleitos em relação àquelas proferidas pelos representantes da maioria. A função em 

apreço, tendo a Constituição como ponto de partida, busca assegurar direitos 

fundamentais mediante a declaração de inconstitucionalidade de leis e atos do 

Executivo – controle de constitucionalidade em sentido lato
35

. 

 Veja-se que o conceito de minorias, não se resume à noção quantitativa, mas, 

envolve, sobretudo, uma questão de identidade. Quando Dworkin menciona a 

participação moral como requisito à verdadeira democracia, um dos entendimentos 

possíveis é o de que ser livre não é fazer substituir a sua vontade pela vontade da 

maioria. Além disso, outra extensão viável da noção de participação moral é a de que os 

indivíduos somente se sentirão pertencentes a uma comunidade, se seus direitos forem 

reconhecidos, daí a importância da atuação incisiva do Poder Judiciário. 

 Nesse passo, cumpre trazer à tona as críticas de Dworkin à noção de 

representação que é tradicionalmente vinculada ao Poder Legislativo, o qual tem se 

mostrado incapaz de traduzir os anseios da totalidade dos grupos que formam a 

                                                                                                                                                                          
função estatística das ações individuais, quando pressupõe um agente coletivo especial e distinto.” (p. 

30, grifo nosso.) 
34

DWORKIN, Ronald. O Direito da Liberdade. A leitura Moral da Constituição norte-americana. 

Tradução: Marcelo Brandão Cipolla. São Paulo: Martins Fontes, 2006. p. 31. 
35

BARROSO, Luís Roberto. MENDONÇA, Eduardo. STF entre seus papeis contramajoritário e 

representativo. Publicado em: 03/01/2013. Disponível em: http://www.conjur.com.br/2013-jan-

03/retrospectiva-2012-stf-entre-papeis-contramajoritario-representativo 
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sociedade. De modo que, ao fim e ao cabo, serão representados aqueles cidadãos que 

contarem com notável poder econômico que lhes possibilite maior influência
36

.  

O Autor enfatiza, nesse contexto, sua resistência em assumir que o Legislativo 

seja capaz de bem representar a diversidade dos grupos sociais, conforme se verifica do 

trecho abaixo citado: 

[...] os legisladores são vulneráveis a pressões políticas dos mais 

variados tipos, tanto pelo lado financeiro quanto pelo lado político 

propriamente dito, de tal modo que o poder legislativo não é o 

veículo mais seguro para a proteção dos direitos de grupos pouco 

populares.
37

 (grifo nosso) 

 

 Ademais, em conformidade com as lições de Ronald Dwokin
38

, as discussões 

públicas de justiça constitucional levadas a efeito no Judiciário atendem melhor o 

interesse público do que aquelas promovidas pelo Legislativo. Isso porque as decisões 

judiciais, em tese, se fundam em princípios constitucionais, além de incentivarem o 

debate acerca da moralidade política. Ao contrário das decisões legislativas, que terão 

por base o peso dos números da balança política, repelindo, portanto, as questões de 

princípio
39

. 

 Nesse ponto, cabe destacar que os Tribunais, segundo Dworkin, devem se 

posicionar quanto a questões de princípio, isto é, decidirem acerca de quais direitos os 

cidadãos têm no sistema constitucional, sem sopesar, sob um viés pragmático, de que 

forma se poderia elevar o bem-estar geral
40

.  

 Para o Autor, quando um tribunal decide corretamente, isto é, declara a 

inconstitucionalidade de uma lei que infringe os requisitos democráticos previstos na 

Constituição, há um reforço à democracia. É o que ocorre nos casos aqui estudados, em 

que as Cortes relegam as leis que criminalizavam a sodomia homossexual à invalidade 

dando concretude aos direitos fundamentais, principalmente, liberdade e igualdade. 
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DWORKIN, Ronald. O Direito da Liberdade. A leitura Moral da Constituição norte-americana. 

Tradução: Marcelo Brandão Cipolla. São Paulo: Martins Fontes, 2006. p. 42. 
37

Idem Ibidem. p. 53. 
38

Idem Ibidem p. 45-47. 
39

Na perspectiva dworkiana, “[n]o debate público generalizado que precede ou sucede uma decisão 

judicial, a qualidade da discussão pode ser melhor e a contribuição do cidadão pode ser mais cuidadosa 

e mais genuinamente movida pela ideia de bem público do que na guerra política que culmina com uma 

votação do legislativo ou mesmo com um plebiscito.” p. 46. 
40

DWORKIN, Ronald. Uma questão de princípio. Tradução: Luís Carlos Brogers. 2ª ed. São Paulo: 

Martins Fontes, 2005. p. 100-101.  
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 Nessa linha, cumpre ressaltar que o grande significado da Declaração dos 

Direitos numa sociedade democrática, na visão de Dworkin, é que: 

[...] o Estado deve tratar todas as pessoas sujeitas a seu domínio como 

dotadas do mesmo status moral e político; deve tentar, de boa fé, 

tratar a todos com a mesma consideração (equal concern); e deve 

respeitar todas e quaisquer liberdades individuais que forem 

indispensáveis para esses fins [...].
41

 (grifo nosso) 

 

 Importa observar que os casos julgados pela Corte Europeia de Direitos 

Humanos e pelas Cortes Superiores do Brasil, dos Estados Unidos, da África do Sul 

caminharam no sentido de tratar os homossexuais com a mesma consideração e 

respeito. Para tanto, se fez necessário preservar a liberdade, em todos os seus 

desdobramentos, a fim de que esses indivíduos pudessem escolher seus parceiros sem 

qualquer interferência estatal.  Entendeu-se que não é admissível a exclusão dessa 

categoria do amparo, assegurado pelo ordenamento jurídico, as entidades familiares 

compostas por heterossexuais; menos ainda, a repressão penal por parte do Estado nessa 

seara. 

 Por fim, os precedentes das quatro Cortes - ao argumentarem em favor da 

vedação ao tratamento discriminatório desarrazoado dirigido a esses sujeitos de direitos 

– visam ao atendimento da democracia constitucional, no sentido de propiciar igualdade 

de status a todos os cidadãos
42

.  

 

5.  Críticas à função contramajoritária do controle de constitucionalidade 

 

 A crítica desenvolvida por Jeremy Waldron ao controle de constitucionalidade 

está fulcrada em dois argumentos, quais sejam: os direitos fundamentais são mais bem 

protegidos por meio de instituições democráticas; e a ausência de legitimidade política 

do controle de constitucionalidade
43

. 

 Cumpre assinalar que a aplicabilidade das teses de Waldron, que se opõem ao 

controle de constitucionalidade, depende de algumas premissas relacionadas à estrutura 

da sociedade, tais como: (i) as instituições democráticas devem funcionar 
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DWORKIN, Ronald. Uma questão de princípio. Tradução: Luís Carlos Brogers. 2ª ed. São Paulo: 

Martins Fontes, 2005. p.11.  
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Idem Ibidem. p. 26. 
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WALDRON, Jeremy. The Core of the Case Against Judicial Review. The Yale Journal. Vol. 115, Issue 

6, 2006. p. 1346-1408. Disponível em: http://yalelawjournal.org/115/6/toc.html 
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razoavelmente bem e o legislativo precisa ser eleito; (ii) as instituições judiciais devem 

funcionar adequadamente e se organizar em bases não representativas; (iii) deve haver 

comprometimento de parte da sociedade com direitos das minorias; e (iv) o desacordo 

em relação a tais direitos entre os membros da sociedade deve ser de boa fé. 

 Interessante notar que Waldron faz distinção entre um controle de 

constitucionalidade fraco e forte, concentrando suas críticas em relação a esse último. A 

diferença central entre esses sistemas é a de que no controle de constitucionalidade 

fraco
44

 não se admite que a lei deixe de ser aplicada pelo Judiciário, já no forte isso é 

possível, mesmo que o ato normativo se amolde ao caso em análise. O Autor cita o caso 

da Nova Zelândia, em que vigora o sistema fraco, ressalvando que a lei deve ser 

aplicada, ainda que viole direitos humanos, cabendo ao Judiciário, nessas hipóteses, 

buscar interpretações que favoreçam a aplicação da lei em respeito a tais direitos.  

 Em linhas gerais, Waldron defende que, numa sociedade livre e democrática, o 

controle de constitucionalidade de leis não é apropriado como modo final de tomada de 

decisões. Ressalta, ainda, que, nos países em que inexiste controle de 

constitucionalidade, a decisão definitiva é tomada pelo povo através de procedimentos 

legislativos ordinários.  

 Na visão do filósofo, o fato de o Judiciário dar a última palavra implica a 

incerteza do povo e de seus representantes quanto à preponderância de suas decisões, o 

que macula a legitimidade política. Isso porque, nesse sistema, se alguém discordar da 

resolução legislativa vigente e levar tal desacerto a juízo irá prevalecer, em realidade, a 

vontade dos juízes.  

 Nesse sentido, o sistema apresenta-se falho porque vai de encontro aos 

princípios da representação e da igualdade política, possibilitando o predomínio da 

decisão de um reduzido número de magistrados não eleitos. Outra fragilidade do 

controle de constitucionalidade é o desvio de foco que provoca, quando do julgamento 

de divergências jurídicas relevantes. Note-se que as Cortes buscam legitimar suas 
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Outro critério para distinguir as modalidades de controle é o local ocupado pelos direitos individuais no 
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decisões com base em precedentes, leis e doutrinas, deixando, assim, de deliberar sobre 

a questão central.  

 Para os defensores do controle de constitucionalidade, o fato de o Judiciário não 

ser eleito viabiliza que este órgão decida, livre de pressões populares, questões de 

princípios. Entretanto, há que se observar que assim como quaisquer outros membros da 

sociedade, os juízes também discordam entre si sobre o significado e as implicações dos 

direitos individuais e das minorias.  

 Observe-se que embora os membros da comunidade estejam comprometidos 

com os direitos, há discordância sobre estes. Daí a necessidade de garantir legitimidade 

ao procedimento decisório que se voltará à solução de tais desacordos morais, levando 

em consideração que qualquer procedimento a ser adotado contará com imperfeições.  

 Segundo Waldron, existem duas categorias de razões que devem ser 

consideradas, quando da elaboração ou da avaliação de um procedimento decisório de 

resolução de desacordos sobre direitos, são elas: razões relacionadas com o 

procedimento (process related); e razões relacionadas com os resultados (outcome 

related).  

 No tocante às razões relacionadas ao processo- por exemplo, o direito de voto- o 

Autor destaca que essas expressam a independência da decisão relativamente à 

adequação dos resultados
45

. As segundas, ao contrário, pretendem direcionar o 

procedimento decisório para resultados adequados – decisões devem ser justas, boas e 

corretas.  

Nesse contexto, Waldron comenta que o caráter normativo das razões em apreço 

influencia na forma como se dá sua articulação. O Autor explica que as razões relativas 

ao procedimento estão intimamente ligadas a questões deontológicas, voltadas àquilo 

que deve ser feito, enquanto as justificativas relacionadas ao resultado intentam evitar 

consequências que promovam violação a direitos.  

 Para Dworkin, a participação dos indivíduos na tomada de decisões da 

comunidade política assegura a legitimidade do procedimento. O pertencimento dos 

cidadãos se faz a partir da verdadeira consideração das suas opiniões e escolhas na 

comunidade política. De fato, as mais significativas razões relacionadas ao 
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procedimento são as de participação e, nesse ponto, vale dizer que o Legislativo ou 

instituições representativas são favorecidos. 

 Waldron ressalta que o Judiciário não é imune às influências externas, já que as 

pressões sectárias também explicam a negligência judicial a direitos. O Autor censura 

três razões relativas ao resultado que costumam ser vistas como favoráveis ao 

Judiciário: (i) a análise de questões de direito pelas Cortes no contexto de casos 

específicos; (ii) a aproximação das Cortes a essas questões tendo como norte o texto da 

Carta de Direitos; e (iii) a importância da fundamentação na deliberação judicial. 

  Com relação ao exame de questões de direito pelas Cortes em casos concretos, 

cabe esclarecer que o processo legislativo está aberto à consideração de casos 

individuais por meio de “lobbying” em audiências e em debates públicos, os quais 

possibilitam a participação de grupos organizados na sociedade. Na percepção de 

Waldron, “casos difíceis fazem más leis”, devido ao despreparo dos magistrados para 

avaliar as consequências da decisão de um caso individual para os direitos de milhares 

de outras pessoas. 

 No tocante à Carta de Direitos, como referência suprema às decisões do 

Judiciário, o Autor adverte que as formulações escritas naquela e tidas como parâmetro 

instransponível àquele Poder podem implicar rigidez e formalismo, o que não ocorre no 

Legislativo.  

 Waldron reitera que as Cortes, na tentativa de demonstrar a legitimidade de suas 

decisões, se empenham na busca por fundamentos constitucionais e, por conseguinte, 

perdem o foco das discussões morais.  Em outros termos, “[d]istraídas por essas 

questões de legitimidade, Cortes focam no que outras Cortes fizeram, ou no que a 

Carta de Direitos diz, enquanto os legisladores tendem a ir diretamente ao ponto 

central da questão
46

.” 

 O Autor afiança, ainda, que, quando a Carta de Direitos foi redigida, não havia 

desacordo sobre os direitos nela insculpidos. A esse respeito, Waldron esclarece que 

juízes podem tornar inconstitucional um estatuto que tem por escopo a implementação 

de direitos que, por omissão, não integram a Carta de Direitos. 
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Nesse diapasão, importa ter uma Carta de Direitos atualizada para que decisões 

compatíveis com a realidade sejam proferidas, sendo extremamente prejudicial à 

sociedade que a âncora das decisões seja uma Carta antiquada. 

 No que diz respeito à fundamentação das decisões judiciais, há que se ter em 

mente que os parlamentares também justificam seus votos. A diferença é que os 

advogados são treinados para o estudo dos argumentos utilizados pelo Judiciário, os 

quais, por vezes, diferem daqueles lançados pelo Legislativo. Em realidade, não se trata 

da presença ou da ausência de fundamentação, mas de sua qualidade.  

 O Autor repreende Dworkin por considerar o Judiciário um fórum de princípios, 

pois julga importante que questões pragmáticas sejam sopesadas, isto é, que se atentem 

os julgadores para as consequências do ato decisório. Waldron acredita que tais 

questões são mais bem discutidas no Legislativo do que no Judiciário.  

 De outro lado, Waldron constata que também o Judiciário se utiliza do princípio 

da decisão majoritária (maioria simples) para julgar os casos que lhe são apresentados. 

Elucida que o parlamento é regido pelo princípio da decisão majoritária tanto na escolha 

dos integrantes quanto no processo de tomada decisões, o que lhes confere 

representantividade, com a qual não contam os magistrados.  

 Nesse contexto, o Autor traz à luz o Teorema do Júri de Condorcet a fim de 

demonstrar o paradoxo que aponta para a irracionalidade da decisão coletiva. Esse 

contrassenso se dá quando da contagem da totalidade das decisões individuais se 

verifica um resultado distinto se individualmente consideradas.  

Vale ressalvar que a maioria é cíclica porque a ordem da votação interfere no 

resultado, tanto que a frequência do paradoxo é menor para escolhas unidimensionais. 

Constata-se, portanto, a intransitividade das preferências individuais, que não podem ser 

traduzidas na vontade coletiva
47

. Em resumo, a ideia central é a de que a somatória das 

decisões individuais não corresponde à decisão coletiva. 

 Para Waldron, “[n]ão há nenhum argumento adicional de justiça para o uso do 

princípio da decisão da maioria pelas cortes, como há para o seu uso pelos 
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legisladores.
48

” Frise-se que os parlamentares são eleitos, por meio de um procedimento 

em que todos os cidadãos são equiparados. Daí porque a legitimidade democrática dos 

parlamentares é superior à dos juízes. 

 Na perspectiva daqueles que acobertam o controle de constitucionalidade, os 

juízes decidem com respaldo na Constituição, o que, por si só, garante legitimidade 

democrática a suas decisões. De sorte que estariam os juízes apenas implementando o 

pré-compromisso da sociedade com os direitos que integram a Carta de Direitos. 

Todavia, Waldron lembra que a Constituição não abarca os desacordos existentes na 

sociedade acerca de direitos individuais e das minorias.  

 A ideia de que os legisladores, por se organizarem em bases majoritárias, 

favorecem a tirania da maioria é censurada por Waldron, tendo em vista que “[e]m 

qualquer desacordo sobre direitos, o lado em favor do mais expansivo entendimento 

sobre um dado direito (ou o lado que clama para reconhecer um direito que o outro 

nega) irá pensar que a posição do lado oposto é potencialmente tirânica.
49

” 

 De primeiro, o Autor entende que a tirania se dá quando direitos são negados a 

alguém. Destaca, nesse sentido, que as instituições democráticas, em alguns casos, irão 

implementar decisões incorretas sobre direitos, agindo de maneira tirânica. Porém, isso 

acontecerá em qualquer processo decisório, inclusive nas Cortes.  

 Ressalte-se que o fato de uma determinada opinião não prevalecer sobre as 

demais não significa que haja violação de direitos, visto que nem sempre as pessoas têm 

os direitos que acham que têm. A tirania da maioria se verifica quando as pessoas se 

preocupam mais com seus próprios direitos do que com os direitos das minorias. 

 Para Dworkin, o processo de decisão democrático é tirânico quando os direitos 

das pessoas não são igualmente respeitados, uma vez que isso é o que garante 

legitimidade a qualquer sistema de decisões (a cada cidadão deve-se assegurar igual 

consideração e respeito). Provavelmente, o cidadão que souber que seus interesses não 

são levados a sério naquela comunidade não aceitará a decisão da maioria como 

legítima. Na hipótese em que o Judiciário declara inconstitucional uma lei que seja 
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incompatível com essa premissa que legitima o princípio da decisão majoritária, a 

democracia é aprimorada. 

 Waldron rebate Dworkin, asseverando que as decisões da maioria devem 

prevalecer, pois apesar da discordância sobre direitos existente entre as pessoas, essas 

podem levar os direitos das demais a sério. Algumas vezes, a maioria estará correta 

sobre os direitos; outras vezes, errada. Mas, não é diferente nos demais processos de 

tomada de decisões e isso, por si só, não pode minar a legitimidade do Legislativo. 

 A ideia de bom funcionamento do Parlamento para Waldron remete ao esmero 

das instituições para fazer valer o princípio da igualdade política, essa é a noção de 

comprometimento com direitos. Não se poderia aplicar a teoria de Waldron numa 

sociedade em que as legislaturas são inadequadamente representativas ou deliberativas, 

o sistema de eleições não é seguro e os procedimentos não contam com credibilidade 

relacionada à legitimidade política. 

 Em suma, o desacordo com relação a direitos fundamentais existente nas 

sociedades modernas é algo totalmente natural, mas essas controvérsias devem ser 

resolvidas tendo em conta a posição da população. Sendo assim, o meio mais indicado 

para solucionar tais desavenças é o processo legislativo, por ser capaz de representar as 

aspirações do povo. Quando se transfere essa tarefa ao Judiciário, a decisão perde força 

democrática. Contudo, ressalva o Autor que, nos sistemas em que o Legislativo e os 

métodos eleitorais não funcionam de forma adequada, a perda de legitimidade 

democrática é aceitável para que as disputas de direitos sejam solucionadas pelo 

Judiciário
50

.  

 De outra banda, Mark Tushnet
51

, outro cético quanto ao controle de 

constitucionalidade, assinala que no sistema jurisdicional as preocupações estão muito 

mais ligadas à política do que ao direito. Salienta o Autor que, a partir do século XX, o 

controle passou a dar mais ênfase aos direitos humanos do que aos direitos de 

propriedade como ocorria no século XIX. 
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 Entretanto, destaca que a experiência americana de controle de 

constitucionalidade mostra-se ambígua. Nesse sentido, vale observar que a Suprema 

Corte entendia pela constitucionalidade das leis que criminalizavam a sodomia 

homossexual até o julgamento do emblemático caso “Lawrence versus Texas”. Na 

perspectiva do Autor, os juízes raramente aproveitam a oportunidade que a lei lhes 

proporciona para proteger direitos humanos, embora isso já tenha ocorrido em casos 

pontuais e significativos, nos quais os legisladores deixaram de atuar. 

 A decisão da Suprema Corte no caso Brown, de fato, contribuiu para o 

encorajamento moral do movimento por direitos civis nos Estados Unidos. Contudo, 

vale realçar que esse movimento já estava em crescimento quando a decisão foi tomada. 

Tushnet afirma que no referido precedente houve vitória da maioria sobre a minoria, em 

outras palavras, a visão da elite política nacional preponderou sobre a visão 

regional/local. 

 De forma semelhante, o caso Roe vs. Wade, no momento histórico em que foi 

decidido pela Suprema Corte, já encontrava respaldo na sociedade por parte de 

movimentos que clamavam pela extinção de leis anti-aborto.  

 Desta feita, os julgados supracitados são consideradas, por Tushnet, como “noise 

around zero”, uma vez que quase não geraram inquietações populares. De forma 

semelhante, Waldron assinala que “a prática do controle de constitucionalidade não 

pode fazer nada por direitos das minorias, se não houver qualquer apoio da sociedade 

com relação a estes
52

.” 

 Tushnet afirma que os rumos da sociedade se definem pelo que denomina de 

“determinismo materialista”, isto é, os critérios que determinam a direção para a qual a 

sociedade vai são a economia e a demografia; o que se aplica ao caso Brown, em função 

da migração de americanos afrodescendentes na época.  

 A Suprema Corte dá a última palavra no que tange à interpretação de direitos 

fundamentais, porém, tendo em vista que não há apenas uma forma de interpretação, a 

Corte deverá fazer uma escolha. Ressalte-se também que não apenas o Legislativo, mas 

todas as instituições cometem erros ao escolherem interpretações que não sejam 

coerentes com os direitos e garantias individuais.  
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 Ao fazer uma análise crítica do seu próprio posicionamento, com relação ao 

controle de constitucionalidade, Tushnet julga que as características institucionais da 

democracia demostram o lado positivo desse argumento. Todavia, a capacidade 

institucional relativa - no sentido de se ponderar qual dos Poderes estaria mais bem 

preparado para a tomada de certas decisões – representa o lado negativo
53

.  

 Tushnet
54

 subdivide razões favoráveis ao controle de constitucionalidade em três 

categorias: (i) justificativas relacionadas à justiça; (ii) justificativas relacionadas à 

democracia; e (iii) justificativas redundantes. 

  Em relação às (i) justificativas relacionadas à justiça - mais especificamente ao 

argumento de que a pretensão de reeleição afastaria os legisladores de considerações de 

justiça na feitura de políticas públicas - o Autor defende que o incentivo eleitoreiro pode 

funcionar como estímulo à promoção de políticas públicas justas. Além disso, vale 

lembrar que uma lei pode ser justa em seus termos e tornar-se injusta quando da sua 

aplicação.  

 Acerca do (ii) afirma-se que o controle de constitucionalidade se justificaria nas 

políticas que obstruem a habilidade de uma pessoa desenvolver o respeito digno a 

preferências (autonomia). Nessa lógica, a democracia é tida como instrumento para 

justificar o fato de que ações coletivas não consensuais devem assegurar o bem-estar 

individual e coletivo.  

 Sobre o item (iii) as Cortes podem falhar invalidando leis inconstitucionais que, 

na verdade, eram constitucionais. Nesse ponto, o Autor faz menção à teoria da 

redundância, segundo a qual erros legislativos são mais sérios do que erros judiciais, 

porque em razão daqueles, leis inconstitucionais são implementadas, já em decorrência 

desses, o público é privado de desfrutar dos benefícios de leis constitucionais. Para essa 

teoria, menos legislação é melhor do que mais; todavia, há que se ter em mente que, 

muitas das leis, declaradas inconstitucionais, asseguram valores fundamentais.  

 Por fim, Tushnet, assim como Waldron, questiona a supremacia judicial que se 

consubstancia no controle de constitucionalidade, enfatizando a necessidade de reduzir 

o poder de dominação das elites no processo político. 
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6. A crise de representatividade do Poder Legislativo brasileiro: 

desconstruindo as críticas à função contramajoritária  

 De início, observe-se que um dos requisitos propostos por Waldron para a 

aplicação de sua teoria é que as instituições democráticas funcionem bem. Note-se que o 

bom funcionamento do parlamento depende do comprometimento com direitos. Daí não 

ser aplicável a sua doutrina quando se verificam falhas representativas ou deliberativas. 

 No caso brasileiro, é evidente a incapacidade do Legislativo de fielmente 

responder aos pleitos sociais atuais com a rapidez que se exige nas sociedades 

contemporâneas, de sorte que a tendência tem sido a insolubilidade de situações em 

decorrência do acúmulo de projetos inacabados
55

. 

 Fato é que o Legislativo passa por uma crise de representatividade e 

funcionalidade que se escancara na descrença do eleitorado, não obstante “permanece 

confortavelmente em silêncio em relação àquelas demandas que mais afligem as 

diversas camadas sociais e que mereceriam uma resposta rápida, eficiente e concreta, 

como é o caso dos relacionamentos estáveis entre homossexuais
56

.” 

 Repise-se que existem projetos de lei relacionados ao reconhecimento de direitos 

dos homossexuais, todos pendentes de aprovação. De sorte que o Legislativo mais do 

que se omitir, age de maneira deliberada, consciente e proposital dando respaldo aos 

preconceitos sociais incrustados nas alas conservadoras do Parlamento, demonstrando 

receio em desagradar o eleitorado
57

.   

 Tanto é assim que o Projeto de Lei do Senado 612/20111, em que a Senadora 

Marta Suplicy propõe a alteração da expressão “o homem e a mulher” por “duas 

pessoas” nos arts. 1.723 e 1.726 do Código Civil, posterior ao julgamento da ADI n.° 

4277/DF pelo STF, não teve seu trâmite finalizado.  

 Nesse ponto, vê-se que é falacioso o argumento de Mark Tushnet de que as 

decisões tomadas em favor das minorias contam com respaldo social significativo 
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(“noise around zero”), pois se isso se verificasse na prática não haveria razão para a 

omissão parlamentar apontada. 

Diante dos casos analisados, não se pode concordar com a afirmação de Tushnet 

de que no sistema jurisdicional as preocupações estão mais ligadas à política do que ao 

direito. Na verdade, é o contrário. O Autor alega, ainda, que o incentivo eleitoreiro 

poderia funcionar como estímulo à promoção de políticas públicas justas. Mas, tal 

alegação não merece acolhida, porque esse incentivo é proveniente da troca de favores 

que privilegia interesses particulares de determinados grupos, sobretudo aqueles de 

notável poderio econômico e político. 

Em decorrência da crise de representatividade, legitimidade e funcionalidade 

do Legislativo, se dá a constante inserção da justiça constitucional na seara do 

Legislativo.
58

  

 Nesse contexto, o ativismo judicial ganha espaço, por meio do controle de 

constitucionalidade, quando da declaração de inconstitucionalidade de leis, bem como 

da aplicação da Constituição nas situações em que há obscuridade no ato normativo ou 

em que esse é inexistente. 

 Dessa forma, o descompasso do Legislativo com as demandas sociais que se 

traduz na deficiência de representatividade, de acordo com a própria teoria de Waldron, 

justifica a ênfase dada ao controle de constitucionalidade.  

 Consoante Hanna Fenichel Pitkin, representação é um sistema público 

institucionalizado que opera de maneira complexa, envolvendo muitas pessoas e grupos. 

Para Pitkin, representação vai muito além da ação de um único participante
59

. 

 Sob esse prisma, o ato de representar remete a um agir substancial em prol dos 

outros, ou ainda, “significa agir no interesse dos representados, de forma receptiva a 

eles.” A ação do representante autêntico deve ser independente, abarcando discrição e 
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julgamento. Porém, o representado não deve ser meramente objeto de cuidado. Há nessa 

relação um potencial conflito
60

.  

 Segundo teoriza Pitkin, há que se equiparar o representante ao constituinte em 

termos de capacidade, sabedoria e informação, pois somente assim aquele será capaz de 

considerar o ponto de vista dos representados relevante
61

. Quando o representante é 

posto num pedestal, considerado membro da elite da sabedoria, a consequência imediata 

é o desestímulo no que tange à consulta das opiniões e desejos dos representados.  

 Embora seja aceitável que o representante político, por vezes, ignore ou mesmo 

supere a opinião do constituinte, para tanto, é seu dever expor as justificativas 

racionais.
62

 

 Saliente-se que para classificar um governo como representativo, não basta que 

este tenha autoridade para elaborar leis em nome dos cidadãos, pois isso é inerente a 

todo governo legítimo.
63

 Esse sistema político precisa ser receptivo, o que requer que os 

pontos de vista das minorias e da oposição sejam oficialmente contemplados pelo 

governo.
64

 

Pitkin destaca que a capacidade das instituições agirem de acordo com seus reais 

propósitos é questionável, até porque, mesmo as melhores instituições representativas 

funcionam com base nas crenças, atitudes e intenções das pessoas que operacionalizam 

o sistema. Por isso, é relevante que essa subjetividade esteja, de alguma forma, 

conectada a direitos fundamentais e ao interesse público
65

.  

No caso em apreço, não parece que a subjetividade dos legisladores estivesse 

vinculada a direitos fundamentais, tendo em vista que não se mostraram receptivos aos 

pleitos dos homossexuais que mereciam tutela jurídica apropriada.  

Para afirmar a representatividade do governo, não é suficiente que se fomente o 

bem estar da população. Ora, um ditador pode promovê-lo, contudo, seu governo não 
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pode ser visto como representativo
66

. Quando há manipulação das massas, tal como 

aconteceu no governo de Adolf Hitler, em que houve uma intensa campanha 

propagandística para persuasão do povo, não há representação. Há uma linha bastante 

tênue entre liderança e manipulação, mas apenas a primeira se harmoniza com o 

conceito de representação. 

 Na perspectiva da Autora, representatividade está atrelada ao controle dos 

sujeitos sobre os atos do governo, em outros termos, os representantes políticos eleitos 

devem prestar contas aos representados. Ainda, num governo representativo deve haver 

espaço para a expressão de vontades dos representados e o governo precisa responder a 

essas vontades
67

.  

 Mesmo que um ditador opte por fazer aquilo que os sujeitos querem, não há que 

se falar em representação, exceto se houver institucionalização dessa prática, que, 

assim, deixa de ser ocasional de acordo com o bel-prazer da autoridade
68

. A Autora 

ressalta que não há representação sem institucionalização. 

 Permanece sendo um desafio fazer com que as pessoas, que integram as 

instituições representativas, estejam engajadas na defesa do interesse público e dos 

direitos fundamentais, mas é preciso manter a esperança e a criticidade no que toca ao 

desempenho das instituições. 

 Em síntese, representatividade se define „by its essencial nature it is a system of 

trusteeship [...] Institutions claiming to be representative can justify their character as 

such only to the extent that they establish and maintain such trusteeship
69

.‟  

Veja-se que o Legislativo não tem respondido às vontades dos representados, 

esse é um dos motivos pelos quais a confiança na efetividade desse Poder resta 

enfraquecida. Portanto, a postura dos parlamentares não se coaduna com a noção de 

representatividade exposta pela Autora. 

 Paralelamente, Waldron alega que o controle de constitucionalidade contraria o 

princípio da representação. Na realidade, essa conclusão depende daquilo que se 

compreende por representação.  
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Dworkin entende que esse conceito tem a ver com pertencimento do cidadão à 

comunidade que se dá mediante reconhecimento de direitos. Com base na teoria 

substantiva da representação, o Autor afirma que a representatividade advém do 

tratamento de todos com igual respeito e consideração.  

De forma distinta, Robert Alexy construiu a noção de representação 

argumentativa, sobre a qual importa tecer algumas observações. A ideia do Autor é 

institucionalizar o discurso como instrumento para a tomada de decisão pública, de 

modo a tornar a democracia deliberativa. Não se pode entender, restritivamente, que 

democracia se resume a “um procedimento de decisão centrado nos conceitos de 

eleição e regra da maioria”, pois esse seria um “modelo puramente decisionista.
70

” 

 Saliente-se que o povo e o parlamento estão vinculados não apenas pelo 

elemento decisionista (escolha dos representantes), mas também por argumentos. Já o 

Judiciário representa o povo apenas por meio da argumentação. Sendo assim, o fato de a 

representação pelo parlamento ser “tanto volitiva como argumentativa mostra que 

representação e argumentação não são incompatíveis.
71

”  

 Nesse sentido, as lições de Alexy vão ao encontro daquilo que assevera Hanna 

Fenichel Pitkin, no sentido de que não há representação onde são consideradas 

irrelevantes deliberação e razão. As escolhas não podem ser arbitrárias, tanto é que a 

representação substantiva exige ponderação dos interesses envolvidos
72

. 

 O constitucionalismo discursivo de Alexy se estrutura a partir de cinco pilares - 

direitos fundamentais, ponderação, discurso, jurisdição constitucional e representação. 

Frise-se que tais pilares se articulam de forma que a jurisdição constitucional somente 

pode ser considerada legítima se exercer uma representação argumentativa do povo, 

utilizando-se em seu discurso da técnica de ponderação (proporcionalidade) a fim de 

assegurar direitos fundamentais
73

. 
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 Assim, a atuação do Judiciário, ao contrário do que apregoado por Waldron, 

conquanto que esteja devidamente fundamentada e se preocupe em assegurar direitos 

fundamentais, está em conformidade com o princípio da representação. 

 No que concerne à tese de Waldron de que o poder Legislativo, se comparado ao 

Judiciário, conta com maior legitimidade democrática, devido à possiblidade de 

participação popular, cabe fazer alguns esclarecimentos. 

 Para haver democracia, há que se ter participação do povo, de forma direta ou 

indireta. Os representantes são escolhidos pelo povo por intermédio de eleições em que 

os cidadãos exercem seu direito de voto – livre, igualitário e secreto
74

.  

 Há que se considerar, contudo, que os eleitores costumam tomar suas decisões 

com base nos contatos que tem com grupos primários – pessoas votam como sua 

família, amigos e associados o fazem. No final das contas, tais decisões carecem de 

racionalidade e de informações razoáveis sobre o candidato ou programa do partido
75

.  

Ou seja, mesmo essa suposta participação é discutível.  

 Kelsen assinala que na democracia do Estado moderno, que é indireta, a vontade 

geral se forma a partir de “uma maioria de eleitos pela maioria dos titulares dos 

direitos político”, assim, “[o]s direitos políticos – isto é, a liberdade – reduz-se a um 

simples direito de voto
76

. Isso significa que o povo tem sua liberdade reduzida na 

medida em que entrega o poder para decidir em seu nome ao parlamento. 

 Cumpre recordar das palavras de Cícero: “a liberdade só tem sua sede em um 

Estado onde o supremo poder pertence ao povo, e não pode existir nada mais doce do 

que essa liberdade, que não será absolutamente liberdade se não for igual para 

todos
77

.”  

 A liberdade, para Jean-Jacques Rousseau, se resume na autodeterminação 

política, em outras palavras, na participação do cidadão no governo
78

. Explica-se a 
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partir da noção de contrato social como os indivíduos permanecem livres, ao mesmo 

tempo em que submetidos à vontade dos demais membros da comunidade
79

. Para 

Rousseau, não existe representação, pois apenas a democracia direta se compatibiliza 

com a vontade geral.  

Uma vez firmado o contrato social, cada um perde parte de sua liberdade natural, 

em que está submetido apenas a sua vontade, para se sujeitar à vontade geral. Do ponto 

de vista de Rousseau, o voto da maioria sempre submete o restante, posto que quando o 

indivíduo vota, ele expressa sua opinião sobre a vontade geral
80

.  

Em síntese, no momento em que se assume que o princípio da maioria irá reger a 

ordem social, a liberdade natural não mais será realizada em sua inteireza
81

. Até porque, 

se a liberdade for absoluta, não há submissão à ordem normativa. A ordem social se 

estabelece a partir de uma decisão unânime dos indivíduos que estarão a ela submetidos, 

podendo ser modificada por decisões majoritárias
82

.  

Na ótica de Kelsen, a base das decisões da maioria deve ser a igualdade, levando 

em conta que “a máxima aproximação possível à ideia de liberdade na realidade 

política, pressupõe, como condição essencial o princípio da igualdade.
83

”  

Se o indivíduo não estiver votando com a maioria, terá sua liberdade restrita. 

Porém, vale destacar que mesmo aquele que vota com a maioria não é mais livre se 

mudar a vontade manifestada no momento da votação
84

. 

 De outro ângulo, tem se desencadeado um processo de abertura democrática do 

STF por meio de mecanismos, tais como audiências públicas e televisionadas “que 

admitem o acompanhamento ao vivo de todo o procedimento decisório e a consequente 

averiguação da pertinência das argumentações utilizadas pelos Ministros
85

”- o que 

possibilita o debate social acerca de questões constitucionais controversas.  
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Na mesma linha, há que se destacar o espaço que tem sido dado aos amici curiae 

para exposição dos mais diferentes posicionamentos dos grupos sociais, colaborando 

para a democratização da Corte Constitucional brasileira.  

Na hipótese, por óbvio, houve maior discussão sobre o reconhecimento de 

consequências jurídicas às uniões homoafetivas na Corte Constitucional do que no 

âmbito parlamentar, em que esse debate sequer foi travado. 

Cumpre realçar que não se deve tratar essa questão como um embate entre um 

Poder e outro. Importa enxergar, sob a perspectiva da harmonização, a Corte Suprema 

como “uma instância de correção e de aprimoramento do debate parlamentar [...]
86

.”  

Portanto, em termos de participação popular, tanto o Parlamento, quanto o 

Judiciário têm viabilizado canais de acesso ao povo. Apesar disso, os direitos 

fundamentais dos casais homoafetivos foram garantidos no âmbito jurisdicional, o que 

corrobora a legitimidade democrática do STF, sob a ótica do argumento 

contramajoritário. 

Waldron critica a análise de questões de direito pelas Cortes no contexto de 

casos concretos. Todavia, é justamente nessas situações fáticas que não encontram 

solução jurídica imediata, que os magistrados têm a oportunidade de se empenhar no 

exame detido do ordenamento jurídico para dar uma resposta coerente.  

O filósofo assevera que o Legislativo também fundamenta suas decisões, de 

sorte que esse não deve ser o diferencial do Judiciário. No entanto, é sabido que as 

razões utilizadas, para tanto, não são as mesmas. Além do mais, há que se considerar 

que a regra da imparcialidade impede que os juízes tomem partido nas causas das quais 

participem. 

A necessidade de fundamentação das decisões judiciais está ligada ao livre 

convencimento motivado, isto é, o magistrado precisa expor as razões de decidir, 

recorrendo ao conjunto probatório do caso específico e ao sistema jurídico vigente. 
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Frise-se que, no Judiciário, não é qualquer tipo de justificativa que pode ser utilizada, o 

que garante, em última instância, segurança jurídica. 

De maneira censurável, o Autor faz um alerta sobre o despreparo dos 

magistrados para avaliar as consequências de suas decisões. Reitere-se, porém, que não 

se trata de ponderar resultados, mas sim de aplicar direitos fundamentais como trunfos.  

 Além do mais, a adequação das decisões judiciais deve partir da análise do 

procedimento seguido e dos argumentos empregados, considerando quais razões são 

aceitáveis para justificar uma decisão. Nesse sentido, não se mostra conveniente balizar 

em abstrato o controle de constitucionalidade, todavia, “[é] possível estabelecer 

procedimentos mais exigentes em termos de justificação.
87

” 

Quando Waldron defende que o controle de constitucionalidade pode se tornar 

engessado em razão do apego à Constituição, parece esquecer-se da existência de 

princípios norteadores do ordenamento jurídico. 

Também afirma que o texto da Constituição pode distorcer a fundamentação 

judicial não pelo que inclui, mas pelo que omite. Entretanto, nenhuma Carta 

constitucional irá abarcar a totalidade dos fatos sociais, exatamente para isso é que 

existem os princípios. 

Desde a segunda metade do século XX, “[a]s constituições passaram a ter uma 

estrutura valorativa mais aberta, cuja aplicação em casos práticos depende de uma 

série de opções ideológicas e valorativas por parte dos intérpretes
88

.”   

Assim, o Judiciário vem se mostrando influente na regulação de matérias de 

proeminente repercussão política, o que acontece pari passu à valorização da sua 

atividade interpretativa por intermédio da principiologia.  

Diante desse contexto, forçoso concluir que: 

é dever do intérprete – particularmente, do Supremo Tribunal 

Federal – aplicar os princípios superiores constitucionalmente 

consagrados ao exercício interpretativo, configurados como limites 

objetivos e intransponíveis, posto que, a estes, ninguém se 
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sobrepõe, nem a maioria, nem mesmo a unanimidade
89

. (grifo 

nosso) 

 

Além disso, é exigível que os parlamentares se submetam à Constituição, pois 

no paradigma do Estado de Direito espera-se que os governantes ajam de acordo com a 

Lei, nos termos do princípio da legalidade. Se a Constituição é lei suprema, que ocupa 

posição hierarquicamente superior a todas as demais, o referido órgão deliberativo 

também a essa deve observância. 

Vale lembrar que, na ideologia do constitucionalismo, a Constituição além de 

proteger direitos fundamentais, limita o poder.  Aliás, o constitucionalismo democrático 

traz consigo a tensão entre direito e política que se traduz na dicotomia 

constitucionalismo e democracia.  

Outrossim, esse conflito permeia a função contramajoritária do Judiciário em 

defesa dos direitos fundamentais, os quais servem como escudo do indivíduo contra o 

Estado e também para que a minoria se proteja da maioria
90

.  

 O princípio da maioria não se traduz na supremacia de vontade da maioria 

numérica. Na perspectiva kelsiana: 

 [u]ma ditadura da maioria sobre a minoria não é possível, a longo 

prazo, pelo simples fato de que uma minoria, condenada a não 

exercer absolutamente influência alguma, acabará por renunciar 

à participação – apenas formal e por isso, para ela, sem valor e até 

danosa – na formação da vontade geral, privando, com isso, a 

maioria – que, por definição, não é possível sem a minoria – de seu 

próprio caráter de maioria
91

. 

 

 Na verdade, o princípio da maioria deve se voltar a alcançar um compromisso 

entre os dois grupos (maioria e minoria) na formação da vontade geral, buscando um 

meio termo entre os interesses opostos
92

. 

 Tanto Kelsen quanto Pitkin entendem que a representação está ligada à 

compatibilização dos interesses da sociedade. Se alguém representa um eleitorado, 
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então, sua obrigação é com os interesses deste grupo. Contudo, não se pode admitir a 

preterição do interesse da nação frente ao interesse local
93

. 

Da mesma forma, não é razoável permitir que o interesse nacional ignore o bem 

estar das partes da nação ou mesmo dos indivíduos. A nação é feita de partes, no 

entanto, o interesse nacional não é resultado da soma dos interesses das partes. Assim, 

deve o representante perseguir ambos os interesses – local e nacional
94

.  

 Inviável é presumir que o princípio da maioria se coadune com a ideia de 

dominação incondicional da minoria. Daí a noção de compromisso, que, em última 

instância, quer significar tolerância recíproca, algo que o Parlamento brasileiro não foi 

capaz de pregar perante a sociedade.
95

. 

Para que o compromisso seja atingido no parlamento, representando, de fato, o 

conflito de interesses entre minoria e maioria, todos os grupos políticos precisam ter 

representatividade na medida de suas forças
96

.  In casu, a ausência de representatividade 

de certos grupos (afrodescendentes, mulheres e homossexuais) no Congresso Nacional é 

nítida.  

 Por isso, Kelsen defende o sistema eleitoral proporcional
97

 em detrimento do 

majoritário, pois aquele possibilita que os grupos políticos, proporcionalmente à sua 

força, estejam representados no parlamento, de sorte que seus reais interesses sejam 

postos em pauta. 
98

 

 

7. A legitimidade da decisão do STF no caso das uniões homoafetivas 

 

 Inicialmente, importa observar que a Corte desempenha duas funções distintas, 

as quais soam paradoxais. Uma delas, é dita contramajoritária, posto que cabe ao 

Judiciário, “em nome da Constituição, da proteção das regras do jogo democrático e 
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dos direitos fundamentais”, declarar inconstitucionais os atos normativos que 

contrariem os preceitos fundamentais. Além do papel contramajoritário, há o 

representativo que se consubstancia no “atendimento pelo Tribunal, de demandas 

sociais e de anseios políticos que não foram satisfeitos a tempo e a hora pelo 

Congresso Nacional.
99

” 

 Embora tais funções pareçam contraditórias, são, em verdade, complementares. 

Uma vez que a Corte reconhece direitos das minorias, ignorados pelo Legislativo, esta 

opera de maneira representativa e contramajoritária no sentido de Dworkin. 

 De acordo com William P. Marshall, o ativismo contramajoritário se traduz na 

„relutância dos tribunais em aceitar as decisões dos poderes democraticamente 

eleitos
100

‟, tendo em conta que o sistema democrático não se resume à premissa 

majoritária.  

 No caso em análise, os legisladores se quedaram inertes, permitindo, assim, a 

negativa de direitos aos casais homossexuais. Desse modo, pode-se dizer que o 

Parlamento decidiu se omitir, já que não decidir é também uma decisão. Diante dessa 

lacuna, e havendo direitos fundamentais desrespeitados, o STF, de forma sensata, houve 

por bem agir.  

 Conforme doutrina tradicional, representada por Hans Kelsen, embora se admita 

o poder das Cortes de declarar leis inconstitucionais, isto é, a atuação do Judiciário 

como legislador negativo; não se aprova a criatividade dos magistrados. Note-se, 

porém, que o STF tem seguido a linha progressista, na qual prepondera a postura ativa 

do Judiciário. O Ministro Gilmar Mendes, em especial, adere ao ativismo judicial 

contramajoritário, com arrimo na teoria da representação de Robert Alexy
101
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  Como se sabe, um dos propósitos da teoria da representação argumentativa de 

Robert Alexy é demonstrar que a legitimidade das decisões prolatadas pelo Poder 

Judiciário, na democracia representativa, advém da fundamentação.  

O Autor sustenta que a credibilidade das decisões do Judiciário é proveniente de 

sua motivação e publicidade. Além disso, os magistrados proferem decisões mais 

racionais, em virtude da argumentação jurídica; enquanto os parlamentares, no debate 

político, são, muitas vezes, levados a decidir pela negociação pautada nos interesses 

particulares envolvidos.  

 Nesse ponto, faz-se mister mencionar que a representação argumentativa 

institucionaliza “o ideal de correção no Direito e, deste modo, possui prioridade 

epistemológica e moral sobre a representação baseada em eleições, negociações e 

barganha  política.
102

” 

Veja-se, portanto, que a ideia de Alexy é enfatizar o fato de as Cortes 

representarem os cidadãos por meio da argumentação. Para tanto, existem dois critérios 

que requerem observância simultânea, são eles: (i) a presença de argumentos corretos 

ou razoáveis; e (ii) a existência de pessoas racionais habilitadas para fazer tal 

julgamento de veracidade com relação aos argumentos
103

.  

 No julgamento da ADI n.° 4277/DF pelo STF, o discurso de justificação, 

consoante se verifica dos tópicos anteriores, está atrelado a direitos fundamentais que 

encontram guarida na Constituição de 1988, daí se presume sua correção.  

 Cumpre trazer à luz uma das conclusões mais relevantes da teoria de Alexy, a 

qual se afeiçoa ao caso em discussão: “os direitos fundamentais têm uma importância 

tão grande que a decisão sobre sua proteção e promoção não pode ser confiada, de 

modo exclusivo, às maiorias parlamentares ordinárias.
104

”  
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Sob outro vértice, cabe lembrar que o Judiciário atua como intermediário entre o 

povo e o Legislativo, a fim de fazer valer a vontade do Constituinte; ainda que, para 

isso, seja necessário invalidar determinadas leis.
105

 Com base na própria Constituição, 

que é expressão máxima da soberania popular, os três Poderes (Executivo, Legislativo e 

Judiciário), de acordo com sua missão institucional, podem falar em nome do povo
106

. 

 Assim, se ao Judiciário é devido cumprir e fazer cumprir a Constituição, com o 

fito de atender, em última análise, aos intentos do Poder Constituinte, então, o STF, na 

decisão oriunda da ADI n.° 4277/DF, exerceu a sua função. 

Vale ter presente que os membros do Poder Judiciário contam com estabilidade, 

diferentemente do Legislativo, o que traz consequências significativas do ponto de vista 

da tomada de decisões. Aos juízes é facultado tomar decisões impopulares, porém 

constitucionais, haja vista que o peso da opinião pública não lhes afeta.  

 Em situações esporádicas, pode ser que haja permeabilidade do Judiciário à 

sociedade, que não é propriamente negativa, conquanto que este Poder não se torne um 

mero canal da política majoritária, suscetível à opinião pública e submetido a pressões 

da mídia. Em não havendo subordinação, mas apenas “alinhamento eventual com a 

vontade popular dominante”, o que se tem é uma coincidência positiva que contribui 

para aumentar o capital político, do qual a Corte fará uso a posteirori para se impor de 

forma contramajoritária
107

. 

 Frise-se que o representante moderno age no interior de uma rede de pressões, 

demandas e obrigações, na qual nem mesmo os legisladores estão certos de qual é a 

melhor maneira de desempenhar seu papel
108

. O representante é sensível à ideologia de 

seu partido político e aos vários interesses de grupos públicos e privados, uma vez que 

se encontra inserido numa estrutura de instituições políticas que visam à reeleição
109

. 
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 Ademais, o representante também tem opiniões e visões. Em alguma medida, 

essa subjetividade é formada por líderes partidários ou pelas convicções de outros 

colegas, amigos ou lobistas
110

.  

Kelsen explica que os partidos políticos representam os interesses de grupos de 

indivíduos, pautando-se pelo egoísmo
111

. Enfatiza que os partidos políticos são órgãos 

de formação da vontade do Estado, mas esse precisa estar além dos partidos, porque 

representa o interesse comum. 

 Segundo Hanna Pitkin, o sistema representativo precisa se voltar ao interesse 

público e estar atento à opinião pública, salvo nos casos em que desconsiderá-la 

signifique proteger o interesse público
112

. Forçoso esclarecer que apesar de ser um 

conceito deveras abstrato, também o interesse público não pode ser resumido ao 

interesse da maioria. 

 Observe-se que a autoridade do Judiciário depende da confiança dos cidadãos 

em sua imparcialidade e na verificabilidade racional de suas decisões. Mas, vale dizer 

que nem sempre a decisão correta e justa é a mais popular; no mais das vezes, verdade 

seja dita, o que ocorre é o contrário
113

. É o caso da decisão relativa às uniões 

homoafetivas, em que os Ministros do STF proferiram entendimento que apesar de 

resguardar os direitos fundamentais, contrariou a moralidade da maioria da população.  

 Decorre da estabilidade, a sensação de independência dos juízes que é essencial 

à defesa da Constituição e dos direitos nela prescritos. Veja-se que as decisões judiciais 

promovem a propagação de informações e o estímulo à reflexão do povo sobre suas 

concepções. Vale rememorar que as convicções populares são bastante influenciadas 

por determinadas conjunturas, o que pode trazer consequências perniciosas, dentre elas, 
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“inovações perigosas no governo e graves opressões sobre a parcela minoritária da 

comunidade.”
114

 

 No caso das uniões homoafetivas, a decisão do STF auxilia na desconstrução de 

opiniões conservadoras e preconceituosas de grande parte da sociedade brasileira, no 

que diz respeito à estrutura familiar. Da mesma forma, no passado, outras orientações 

jurisprudenciais serviram para demonstrar, em consonância com os fatos sociais, que 

não é somente pelo casamento que se unem as pessoas, mas também pela união estável. 

 Cumpre ressalvar que, por mais que se leve em conta “o direito do povo de 

alterar ou abolir a Constituição”, não se pode admitir que a Lei suprema seja 

descumprida, frente a um contexto em que a maioria dos representados parece se opor 

ao que positivado; salvo se houver algum ato do próprio povo que, de fato, anule as 

normas vigentes. Enquanto isso, a supremacia e a efetividade da Lei maior devem 

restar intactas
115

.  

 Cabe observar, ainda, que dizer com exatidão o que a maioria quer numa 

sociedade tão heterogênea é temeroso. Nessa linha, importa destacar que “while it may 

be difficult to determine the interests or wishes of a single individual, it is infinitely 

more difficult to do so for a constituency of thousands
116

.”  

 A esse respeito, vale dizer que Kelsen critica a ideia de democracia, oriunda das 

suas origens gregas, como governo do povo. O Autor afirma ser arriscado assumir que o 

governo deva se orientar pelo interesse do povo, pois não há propriamente uma vontade 

homogênea face à diversidade econômica e cultural dos indivíduos. A “vontade do 

povo” é, portanto, utópica
117

.  

 Como não existe qualquer critério objetivo para definir o que seja interesse do 

povo, Kelsen acredita que tratar a democracia como governo voltado para o interesse do 

povo é uma forma de pervertê-la. Isso porque tal expressão genérica pode ser utilizada 

para justificar qualquer tipo de governo
118

.  
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 Além disso, é preciso levar em conta a artificialidade com que se formam as 

maiorias – em geral transitórias - nas democracias constitucionais modernas, por meio 

de “eleições, representações parlamentares e plebiscitos.”
119

  

 Há que se considerar também que a categoria minoria não é algo pré-

concebido, mas construído num certo contexto de formação de identidades, em que se 

relacionam o eu e o outro, de modo a definir qual será a identidade predominante 

conforme a conjuntura. Dessa forma, “[...] não se é minoria necessariamente, mas se 

está minoria em dada relação contextual.”
120

 

 Nesse sentido, convém ressaltar que a condição de minoria não é intrínseca ao 

ser, mas será determinada por meio da implementação do Direito, “[...] na relação 

jurídica levada ao Poder Judiciário, em que a identidade minoritária é acionada como 

meio de obter reconhecimento de direitos.”
121

  

 Outro fator que corrobora a legitimidade da decisão do STF é que esta dá um 

passo importante no reconhecimento dos direitos dos homossexuais, contribuindo para 

enfraquecer a discriminação dirigida a esse grupo que luta pela “auto-afirmação de uma 

possibilidade de ser.”
122

 

 Enfatize-se que as decisões judiciais são ferramentas fundamentais no que diz 

respeito ao reconhecimento de minorias, na medida em que os argumentos utilizados 

servem de base para construção de uma nova realidade
123

.  Nesse contexto, vale lembrar 

que “[a] linguagem – e, portanto o Direito – cria realidades e estrutura maneiras de 

pensar, compreender e interpretar as relações e os contextos sociais.
124

”  

 No que tange à função interpretativa exercida pelos ministros, é preciso ter em 

mente que o texto da Constituição não é estático no tempo, isso significa que sua leitura 

e aplicabilidade variam de acordo com o contexto. Na prática, não é o texto legal que se 
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aplica, mas sim o sentido que o julgador atribui a este.
125

 Imperioso sublinhar que 

“[t]oda atividade interpretativa implica uma constante ressignificação da lei, dado que 

o hermeneuta sempre exerce sua função a partir de seu lugar na história e na 

cultura.
126

” 

 Percebe-se que a interpretação das leis é indispensável ao Direito, haja vista que 

essas apenas adquirem concretude na medida em que são aplicadas. No julgamento da 

ADI n.° 4277/DF, por não haver norma constitucional clara acerca dos direitos dos 

homossexuais, o STF se valeu da função hermenêutica, por intermédio de princípios
127

, 

o que não reduz a legitimidade da decisão, tendo em vista a leitura moral da 

Constituição proposta por Ronald Dworkin. 

 Frise-se que é dever do magistrado retirar dos dispositivos abstratos 

constitucionais os princípios de ética e de justiça. A Constituição de 1988, até pelo 

momento histórico em que foi concebida, não comporta uma leitura homofóbica que 

deslegitime as relações de afeto e de compromisso estabelecidas entre indivíduos do 

mesmo sexo
128

.  

 Nesse mote, vale ressaltar que, na ótica de Dworkin, o controle de 

constitucionalidade “assegura que as questões mais fundamentais de moralidade 

política serão finalmente expostas e debatidas como questões de princípio e não apenas 

de poder político.
129

” Contudo, considerando que os parlamentares são marcados pelo 

ideário dos partidos que integram, as questões de princípio restam afastadas da esfera 

legislativa. 
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 Sustenta o Autor que o Judiciário promove melhor o interesse público, ipsis 

litteris: 

No debate público generalizado que precede ou sucede uma decisão 

judicial, a qualidade da discussão pode ser melhor e a contribuição 

do cidadão pode ser mais cuidadosa e mais genuinamente movida 

pela ideia de bem público do que na guerra política que culmina com 

uma votação do legislativo ou mesmo com um plebiscito
130

. (grifo 

nosso) 

 

 Veja-se que o Judiciário é considerado um fórum de princípios, visto que, diante 

de conflitos entre o indivíduo e a sociedade, direciona suas discussões a direitos, 

afastando-se da „batalha política de poder‟. Tal Instituição é, portanto, um caminho 

confiável para que as questões fundamentais, sobre as quais há divergência na 

sociedade, sejam tratadas como questões de justiça
131

. 

 De outro lado, cabe reiterar que os homossexuais contam com déficit de 

representatividade, ou seja, não são devidamente representados pelos parlamentares que 

compõem o Congresso Nacional.
132

 O que se confirma a partir da ausência de lei 

disciplinando a união estável homoafetiva, mesmo diante de uma vasta gama de 

projetos com esse propósito. Dessa forma, o Judiciário, no caso em tela, representou 

essa minoria em substituição à insatisfatória atuação do Legislativo. 

 Importa frisar que no Estado Democrático de Direito, todos os cidadãos sem 

qualquer distinção podem reivindicar seus direitos com fulcro na Constituição, a qual 

deverá possibilitar a formação e o desenvolvimento de uma identidade constitucional 

capaz de abranger identidades majoritárias e minoritárias
133

.  

 A definição do statu quo pela maioria fere a noção dworkiana de democracia 

constitucional, pois nega a participação dos grupos minoritários, bem como sua 

independência moral. Nesse sentido, a decisão do STF, ao possibilitar a inclusão social 

dos cidadãos homoafetivos, contribuiu para o fortalecimento da democracia brasileira. 
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 Veja-se que identidade constitucional não é um conceito hermético, já que os 

ditames da Constituição devem se compatibilizar com os fatos sociais, os quais, diga-se 

de passagem, são dotados de considerável mutabilidade
134

. Desse modo, a identidade 

constitucional está em permanente construção
135

, e não poderia ser diferente, pois 

sempre que se buscou a homogeneidade do povo, o resultado foi a maciça violação de 

direitos humanos das minorias. 

 Vale ter presente que a identidade majoritária se propaga através de discursos 

que almejam a homogeneidade, os quais colocam à margem da sociedade tudo aquilo 

que destoa do padrão. Daí a importância de a identidade constitucional ser aberta, com 

vistas a permitir a inserção das minorias e o reconhecimento de seus direitos, pois 

somente assim estas se sentirão pertencentes à comunidade política. 

 Importa elucidar que o reconhecimento é composto por igualdade em 

dignidade aliada ao direito à diferença. Igualdade em dignidade remete a não 

discriminação de toda e qualquer pessoa
136

. Nesse panorama, para que prevaleça a 

igualdade, é necessário que a diferença seja compreendida, a partir de uma relação de 

alteridade em que as identidades se constituam, sem que nenhuma delas seja superior 

às demais.
137

 A privação de direitos sofrida pelos homossexuais não se justifica numa 

democracia em que se pressupõe „reconhecimento recíproco entre iguais.
138

‟ 

  Nesse sentido, imperioso afirmar que a legitimidade da decisão do STF advém 

também do fato de que esta deu aplicabilidade prática à virtude soberana da 

comunidade política, qual seja: a igual consideração. Nos termos de Ronald Dworkin 

“[n]enhum governo é legítimo a menos que demonstre igual consideração pelo destino 
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de todos os cidadãos sobre os quais afirme seu domínio e aos quais reivindique 

fidelidade.”
139

 

Para Kelsen, democracia “significa identidade entre governantes e governados, 

entre sujeito e objeto do poder, governo do povo sobre o povo
140

.” Vale notar que a 

democracia se desfaz da necessidade de que as decisões sejam unânimes, contentando-

se com a maioria. Nesse contexto, “[d]a pressuposição puramente negativa de que um 

indivíduo não vale mais do que outro não se pode deduzir, positivamente, que a 

vontade da maioria é a que deve prevalecer
141

.”  

 Nesse aspecto, cumpre ressaltar que embora a maioria da população brasileira, 

aparentemente, se mostrasse contrária à garantia de direitos aos casais homossexuais, 

era dever do STF dar efetividade à Constituição que, em seu art. 5.°, prevê a igualdade e 

a liberdade como direitos fundamentais. Assim, considerando que o STF é o guardião 

da Constituição no sentido do argumento contramajoritário, e não da moralidade da 

maioria, a decisão foi acertada. 

 Saliente-se que as decisões judiciais possuem, no Estado de Direito, função 

simbólica podendo, inclusive, endossar situações de preconceito e exclusão social. A 

supressão dos homossexuais do regime de união estável implica dizer que estes não são 

merecedores de igual respeito, isto é, “que seus universos afetivo e jurídico não 

possuem valor, isto é, são menos importantes, corretos e dignos, significando flagrante 

violação aos princípios da igualdade e da autonomia
142

.”  

 Entretanto, a decisão do STF, no caso das uniões homoafetivas, produziu efeito 

contrário, já que defendeu o respeito à pluralidade, propiciando a afirmação da 

identidade desse grupo minoritário. Na referida decisão, a diferença deixa de ser vista 

como ameaça ao Estado e passa a servir como forma de “reordenar visões de mundo.”  
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 Na demanda dos homossexuais por reconhecimento de direitos
143

, o STF 

permitiu a abertura do horizonte constitucional em consonância com a dinamicidade 

dos fatos da vida, fazendo valer a universalidade da cidadania, uma vez que a todos os 

cidadãos deve se garantir o status de sujeito de direitos.  
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A partir dos casos selecionados, de forma não aleatória, do estudo criterioso dos 

argumentos utilizados na elaboração das decisões e da pesquisa bibliográfica realizada, 

conclui-se que a legitimidade das Cortes Constitucionais no desempenho da função 

contramajoritária por meio do controle de constitucionalidade reside no direito de 

igualdade dos homossexuais.  

 Veja-se que embora o argumento contramajoritário seja importante, não justifica 

toda e qualquer atuação proativa do Judiciário. É preciso que haja direitos fundamentais 

em risco. Na espécie, as Cortes funcionaram como fóruns de princípios porque se 

preocuparam em resguardar os direitos dos casais homoafetivos, fazendo justiça ao caso 

concreto. 

 Repise-se que o sistema democrático não pode se resumir à vontade da maioria, 

até porque, diante da heterogeneidade das sociedades modernas, não existem critérios 

objetivos para aferir essa etérea vontade predominante. 

 Cumpre salientar que a autoridade do Judiciário está alicerçada também na 

confiança dos cidadãos na imparcialidade dos juízes e na possibilidade de se proceder à 

verificação racional de suas decisões. Nesse ponto, verifica-se que os precedentes 

examinados preencheram as exigências em termos de justificação, o que corrobora sua 

legitimidade. 

 Considera-se, ainda, que o provimento jurisdicional do STF supriu, mesmo que 

momentaneamente, o déficit de representatividade dos homossexuais no Legislativo, há 

tempos ratificado pela postura omissa adotada pelos parlamentares.  

 Dessa forma, o Judiciário representou essa categoria, porque afirmou seu 

pertencimento à comunidade através do reconhecimento de direitos, em especial, da 

virtude soberana de Dworkin: a igualdade. 

 Ao fim e ao cabo, vale frisar que a legitimidade das decisões judiciais em apreço 

advém do igual respeito e consideração com que as Cortes trataram os cidadãos, 

levando direitos a sério, como deve ser numa comunidade que se pretende democrática.  
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