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Simpósio: DIREITO CONSTITUCIONAL E FILOSOFIA POLÍTICA 

 

RESUMO: Embora haja importante parcela doutrinária e jurisprudencial que defenda o papel 

antimajoritário ou contramajoritário dos Tribunais judiciais, decisões que não reflitam os 

interesses majoritários de determina sociedade são reputadas, não incomumente, 

antidemocráticas ou ilegítimas. Todavia, há profunda dificuldade para a identificação precisa 

de minorias e de maiorias. Disto decorre real incerteza jurídica sobre a significação adequada 

de contramajoritarismo. Para propósitos de sistematização, podem-se definir duas 

modalidades de minorias, políticas e populares, que se relacionam, respectivamente, ao (i) 

contramajoritarismo político e ao (ii) contramajoritarismo popular. Estas duas modalidades 

possuem dificuldades ontológicas, normalmente negligenciadas na Teoria Democrática 

Majoritária. Por isso, a natureza contramajoritária das decisões de Tribunais Judiciais não 

pode ser identificada de maneira simples. Para a presente apresentação, realizou-se pesquisa 

relativas à opinião pública, aos aspectos institucionais dos Tribunais brasileiro e norte-

americana e aos aspectos histórico-democráticos dos diálogos de Poderes, no Brasil e nos 

Estados Unidos. Depreendeu-se dessa pesquisa que Tribunais não são historicamente (pelo 

menos não inequivocamente)contramajoritários. Demais disso, além de ser questionável a 

realização das atribuições contramajoritárias por Tribunais, para John Rawls decisões 

antimajoritárias que atendam aos interesses da higherlawpodem ser reputadas democráticas. 

Em Rawls, Tribunais que previnem alterações legais autointeressadas por maiorias transitórias 

não são antidemocráticos, mas apenas antimajoritários com respeito à legislação ordinária, e, 

assim, atendem aos interesses da norma superior. Portanto, defende-se por hipótese que, 

independentemente da desejabilidade da atuação contramajoritária dos Tribunais judiciais, sua 

atuação histórica revela que cortes constitucionais não agiram de maneira inequivocamente 

contramajoritária, e, sob perspectiva ralwseana, decisões contramajoritárias podem se amparar 

num ideal democrático de razão pública, para inibir que maiorias transitórias promovam 

mudanças políticas indesejadas. Metodologicamente, a pesquisa ampara-se na revisão da 

jurisprudência e literatura pertinentes no Brasil e nos Estados Unidos, para o propósito de 

agudizar a doutrina jurídica do contramajoritarismo. 
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