
 

 Prezado amigo e irmão Frei David,  

  

Agradeço, honrado, o convite para participar do importante 

Seminário “Os 25 anos da Constituição, a inclusão dos negros, 

indígenas e minorias”, marco para necessária reflexão no seio da 

comunidade jurídica, sobre crucial questão da cidadania brasileira atual.  

 A Constituição Federal de 1988, de caráter pós-positivista, está 

fundamentada na dignidade da pessoa humana, exsurgindo daí 

garantias lastreadas no princípio da igualdade e a correção de injustiças, 

que devem servir de base para a construção de uma sociedade justa e 

solidária.  

 Com isso, assume importância os temas relacionados à defesa 

dos direitos das minorias, em que se destaca o trabalho desenvolvido 

pela EMERJ e pela EDUCAFRO em promover atividades ligadas à 

inclusão pluriétnica que objetivem conferir efetividade ao comando 

constitucional.  

Na verdade, uma visão distorcida do que seja democracia - como 

sendo o governo da maioria - também foi pontuada por Ronald Dworkin, 

ao criticar processos políticos que, embora formalmente democráticos, 

relegavam ao ocaso minorias sociais destituídas de expressão político-

eleitoral, como foi o caso dos negros e homossexuais, em determinado 

momento da história dos Estados Unidos. 

Definitivamente, como bem asseverou Fábio Konder Comparato, 

no prefácio da obra de Friedrich Müller, a soberania popular não é 

absoluta, quanto ao exercício do poder e aos destinatários das ações 

públicas, de modo que a regra da maioria não pode se afastar do fato de 

que "o bem comum, hoje, tem um nome: são os direitos humanos, cujo 



fundamento é, justamente, a igualdade absoluta de todos os homens, 

em sua comum condição de pessoas" (Op cit. p. 22). 

Vale dizer, a maioria, mediante seus representantes eleitos, não 

pode "democraticamente" decretar a perda de direitos civis da minoria. 

Nesse cenário, em regra, é o Poder Judiciário - e não o Legislativo 

- que exerce um papel contra majoritário e protetivo de especialíssima 

importância, exatamente por não ser compromissado com as maiorias 

votantes, mas apenas com a lei e com a Constituição, sempre em vista 

a proteção dos direitos humanos fundamentais, sejam eles das minorias, 

sejam das maiorias.  

Dessa forma, ao contrário do que pensam os críticos, a 

democracia se fortalece, porquanto esta se reafirma como forma de 

governo, não das maiorias ocasionais, mas de todos. 

A promoção de um debate como este contribui para a formulação 

de políticas públicas de inclusão, como as ações afirmativas de cotas 

raciais em universidades públicas, bem como conscientiza a sociedade 

dos efeitos nefastos do racismo e de outras formas de preconceito e 

discriminação.  

 Não obstante a importância do tema, infelizmente não poderei 

comparecer por força de superveniente convocação para participar de 

audiência pública na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do 

Senado Federal.  Esta reunião tem por objetivo instruir os projetos de 

Lei de Arbitragem e de Mediação, os quais decorrem de anteprojetos 

elaborados por Comissão de Juristas por mim presidida.  

  

Desejo muito êxito na elevada missão!  

 Forte abraço,  

 Luis Felipe Salomão  

  

  


